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Roses – sada 9 pomůcek

Údržba

Nevibrační pomůcky ze sady Roses mají vodotěsnou úpravu, ale u vibrátoru a
vibračního vajíčka si dejte pozor, aby vám voda při údržbě nezatekla do
ovládací části s bateriemi. Hračky stačí opláchnout ve vodě s kapkou mýdla a
osušit ručníkem. Dezinfekce pomůcek by měla být součástí každé očisty,
protože pomůcky zbaví i skrytých bakterií. Suché hračky ukládejte do
originálního obalu nebo samostatně do textilních pytlíků, aby na sebe jejich
materiály nemohly působit a poškodit se.

Nabíjení

V sadě Roses najdete dohromady čtyři tužkové AA baterie. Dvě pohání
vibrátor, další dvě baterie slouží k roztancování vibračního vajíčka.

Do vibrátoru vložíte baterie tak, že odšroubujete ovládací kolečko a vytáhnete
zásobník. Nezapomeňte do něj baterie vložit podle vyznačených znamének „+“
a „-“. Naplněný zásobník vsuňte zpátky do vibrátoru a nakonec zašroubujte
ovládací kolečko.

U ovladače vibračního vajíčka před vložením baterií nejdříve otevřete krytku, vložte baterie vedle sebe opět podle
označených znamének a potom uzávěr zavřete.

Při testování jsme zjistili, že pomůcky vydrží v provozu několik hodin v závislosti na kvalitě zvolených baterií. Před
jejich vybitím výkon hraček postupně slábne.

Ovládání

Ovládání obou vibračních hraček funguje na podobném principu a naučíte se ho levou zadní. Vibrátor zapnete
i vypnete pootočením černého kolečka, které najdete na spodní straně pomůcky. Stejným pohybem regulujete taky
výkon vibrátoru.

Na ovladači vibračního vajíčka najdete ukazatel s označením „S“ a „Off“. Vajíčko zapnete otočením ovládacího
tlačítka směrem ke znaménku „S“ a vypnete otočením ke znaménku „Off“.

Vibrační programy

Vibrační vajíčko a vibrátor mají plynule regulovatelné vibrace.
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Voděodolnost

Pomůcky z gelového materiálu mají vodotěsnou úpravu, ale vibrátor a vibrační vajíčko jsou pouze voděodolné. Proto
si je sebou do vody neberte. Do zásobníku s bateriemi by mohla zatéct voda a hračky poškodit.

Design a tvar

Sada Roses působí rozmanitým dojmem a úhledně zabalené pomůcky se hodí i jako dárek. Všechny hračky se dobře
drží v ruce a okoření sex, předehru nebo masturbaci.

Vibrátor má rovný štíhlý tvar bez výstupků. Můžete s ním dráždit vaginu, bod G nebo taky análek a prostatu. Na
konci vibrátoru najdete ovládací kolečko pro regulaci vibrací. Přes průhledné tělo vibrátoru vidíte vnitřní konstrukci a
vibrační motorek.

Ženský klitoris, varlata nebo hráz potěší oválné vibrační vajíčko na dálkové ovládání obdélníkového tvaru propojené
delší kablíkem. Vajíčko má, stejně jako vibrátor, pevné transparentní tělo.

Venušiny kuličky spojené šňůrkou se snadno zavádí i vytahují z vaginy. V každé kuličce je ukrytá menší kovová
kulička, která při pohybu ženy vytváří příjemné, jemné chvění.

Dildo ve tvaru penisu s výrazným žaludem a žilkováním zaujme milovníky realistických hraček. Příjemně pružná a
dobře ohebná pomůcka zaplní vaginu i análek.

Anální kolík s měkkou přísavkou kónického tvaru a částečně ohebnou špičkou roztáhne zadeček i úplným
začátečníkům.

O smyslné dráždění zadečku se postarají i dlouhé anální kuličky zakončené velkou úchytkou ve tvaru oka.
Jednotlivé kuličky, seřazené od nejmenší po největší, jsou spojené delší stopkou. Hračku s pružným tělem při
hrátkách skvěle ohnete.

Erekční kroužek z flexibilního gelu svým netradičním designem zaujme pozornost na první pohled. Přední stranu
kroužku zdobí výrazně tvarované rty, zadní strana hračky je hladká.

Nakonec v sadě najdete dva návleky, které snadno navlečete na hladký vibrátor nebo na prst. Na kratším,
otevřeném návleku najdete střídavě čtyři řady výrazných, ale měkkých výstupků ve tvaru bodlinek a tři řady
kulatých masážních bodů.

Přední stranu uzavřeného návleku evokujícího penis zhruba v polovině odděluje spirálovitý přechod, na který
plynule navazují výrazné poddajné výstupky připomínající dámský kartáč na vlasy.
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Materiál

Vibrátor, venušiny kuličky a vibrační vajíčko jsou vyrobené z pevného a odolného ABS plastu. Ostatní pomůcky ze
sady Roses vás potěší pružným gelovým materiálem, který po rozbalení voní po gumě. Typická vůně gelu ale časem
vyvane.

Barva

Červená barva sady evokuje vášeň a erotické jiskření. Nabudí vaše libido a touhu po orgasmu.

Rozměry

Pomůcky v sadě Roses se svými rozměry hodí i pro začátečníky.

Vibrátor

Délka vč. ovládání: 17 cm
Použitelná délka: 15 cm
Průměr horní části: 2 cm
Průměr střední části: 2,4 cm
Průměr spodní části: 2,6 cm
Hmotnost: 79 g

Dildo

Celková délka: 18,5 cm
Průměr žaludu: 3,3 cm
Průměr střední části: 3,5 cm
Průměr spodní části: 3,2 cm
Hmotnost: 136 g

Venušiny kuličky

Celková délka: 22 cm
Průměr kuliček: 3 cm
Délka šňůrky mezi kuličkami: 6,5 cm
Délka šňůrky pro vytažení: 9 cm
Hmotnost: 61 g

Vibrační vajíčko

Celková délka vajíčka: 6 cm
Průměr vrchní části: 1,7 cm
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Průměr střední části: 2,5 cm
Průměr spodní části: 1,7 cm
Hmotnost: 66 g

Anální kuličky

Celková délka: 32 cm
Průměr nejmenší kuličky: 1 cm
Průměr největší kuličky: 2,5 cm
Průměr rukojeti: 4,5 cm
Hmotnost: 39 g

Anální kolík

Celková délka: 10 cm
Použitelná délka: 9,5 cm
Průměr vrchní části: 1 cm
Průměr střední části: 2 cm
Průměr spodní části: 2,3 cm
Průměr přísavky: 6 cm
Hmotnost: 32 g

Erekční kroužek

Průměr: 4,5 cm
Průměr po natažení: 6 cm
Hmotnost: 14 g

Otevřený návlek

Délka: 7,3 cm
Průměr: 3 cm
Průměr po natažení: 5 cm
Hmotnost: 20 g

Uzavřený návlek

Délka: 13,5 cm
Průměr žaludu: 3 cm
Průměr střední části: 2,4 cm
Průměr spodní části: 2,4 cm
Průměr po natažení: 5 cm
Hmotnost: 40 g
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