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Roses – 9 eszközből álló készlet

Karbantartás

A Roses készlet rezgésmentes segédeszközei vízálló felülettel rendelkeznek, de
a vibrátorral és a vibrációs tojással ügyeljünk arra, hogy karbantartás közben
ne kerüljön víz az akkumulátor vezérlőegységébe. Csak öblítse le a játékokat
vízben egy csepp szappannal, és szárítsa meg törölközővel. Segédeszközök
fertőtlenítése Minden tisztítás része kell legyen, mert az eszközök még a rejtett
baktériumoktól is megszabadulnak. A száraz játékokat eredeti
csomagolásukban vagy külön textilzacskóban tárolja, hogy anyagaik ne
ütközhessenek egymással és ne sérülhessenek.

Töltés

A Roses készletben összesen négy AA ceruzát találsz. Kettőt vibrátor hajt, a
másik két elemmel táncolják a rezgőtojást.

Helyezze be az elemeket a vibrátorba a vezérlőkerék kicsavarásával és a garat kihúzásával. Ügyeljen arra, hogy az
elemeket a megjelölt „+” és „-” jelek szerint helyezze be. Helyezze vissza a feltöltött garatot a vibrátorba, és végül
csavarja be a vezérlőkereket.

A vibrációs tojásvezérléshez először nyissa ki a fedelet az elemek behelyezése előtt, helyezze be ismét egymás
mellé az elemeket a megjelölt jelzéseknek megfelelően, majd zárja le a kupakot.

A tesztelés során azt tapasztaltuk, hogy a készülékek a kiválasztott akkumulátorok minőségétől függően több órán át
üzemelnek. Lemerülésük előtt a játékok teljesítménye fokozatosan gyengül.

Vezérlés

Mindkét vibrációs játék vezérlése hasonló elven működik, és ezt a bal hátulról tanulja meg. A Vibrátor be- és
kikapcsolásához forgassa el a készülék alján található fekete kereket. Ugyanezzel a mozdulattal szabályozhatod a
vibrátor erejét is.

A vibrációs tojásvezérlőn egy "S" és "Off" jelzésű jelzőt talál. A tojás bekapcsolásához forgassa a vezérlőgombot az
"S" jelzés felé, a kikapcsoláshoz pedig az "Off" jelzéshez.

Vibrációs programok

A vibrációs tojás és a vibrátor folyamatosan állítható rezgésekkel rendelkezik.
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Vízállóság

A zselés anyagból készült eszközök vízálló felülettel rendelkeznek, de a vibrátor és a vibrációs tojás csak vízálló.
Ezért ne vigye be őket a vízbe. Víz szivároghat az elemtartóba, és károsíthatja a játékokat.

Design és alak

A Roses készlet változatos benyomást kelt, és a szépen becsomagolt segédeszközök ajándéknak is megfelelnek.
Minden játék jól tart a kézben, és feldobja a szexet, az előjátékot vagy a maszturbációt.

A vibrátor egyenes, karcsú formájú, kiemelkedések nélkül. Használhatja a hüvely, a G-pont vagy az anális és a
prosztata irritálására. A vibrátor végén található egy vezérlőtárcsa a rezgésszabályozáshoz. A vibrátor átlátszó testén
keresztül látható a belső szerkezet és a vibrációs motor.

A nőstény csikló, herék vagy anya egy ovális vibrációs tojásnak tetszeni fog egy téglalap alakú távirányítón,
amelyet hosszabb kábellel csatlakoztatunk. A tojásnak, akárcsak a vibrátornak, szilárd, átlátszó teste van.

A zsinórral összekötött Vénuszgolyókat könnyű behelyezni és kihúzni a hüvelyből. Minden golyóban egy kisebb
fémgolyó rejtőzik, ami kellemes, gyengéd rezgést kelt, ha egy nő megmozdul.

A Pénisz formájú vibrátor jellegzetes makkal és erezettel lenyűgözi a valósághű játékok szerelmeseit. Kellemesen
rugalmas és jól hajlítható készülék kitölti a hüvelyt és az análist.

A puha kúp alakú tapadókoronggal és részben rugalmas heggyel ellátott anális dugó még teljesen kezdők
fenekét is nyújtja.

A nagy szem alakú nyéllel végződő hosszú anális golyók a fenék érzéki irritációjáról is gondoskodnak. Az egyes
golyókat a legkisebbtől a legnagyobbig egy hosszabb szár köti össze. Játék közben rugalmas testtel hajlíthatod a
játékot.

Nem mindennapi kialakításával a rugalmas gél Erekciós gyűrű már első látásra felkelti a figyelmet. A gyűrű elejét
markáns formájú ajkak díszítik, a játék hátulja sima.

Végül a szettben találsz két ujjat , amit könnyedén felhúzhatsz egy sima vibrátorra vagy egy ujjra. A rövidebb,
nyitott ujjon négy sor jellegzetes, de puha tövis alakú kiemelkedések és három sor kerek masszázspont található.

A péniszre emlékeztető zárt hüvely elülső oldalát körülbelül félig spirális átmenet választja el, amit simán követnek
a jellegzetes, női hajkefére emlékeztető hajlékony kiemelkedések.

Anyag

A vibrátor, a Vénusz golyók és a vibrációs tojás erős és tartós ABS műanyagból készült. A Roses készlet további
segédeszközei rugalmas zselés anyaggal örvendeztetnek meg, amely kicsomagolva gumiszagú. De a gél jellegzetes
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illata idővel kialakul.

Szín

A készlet vörös színe szenvedélyt és erotikus csillogást ébreszt. Felkelti a libidót és az orgazmus utáni vágyat.

Méretek

A Roses készlet méretei kezdőknek is megfelelőek.

Vibrátor

Hossz vezérlés: 17 cm
Használható hossz: 15 cm
Felső átmérő: 2 cm
Középső rész átmérője: 2,4 cm
Alsó átmérő: 2,6 cm
Súly: 79 g

Műpénisz

Teljes hossza: 18,5 cm
A makk átmérője: 3,3 cm
A középső rész átmérője: 3,5 cm
Alsó átmérő: 3,2 cm
Súly: 136 g

Love Balls

Teljes hossza: 22 cm
Golyó átmérője: 3 cm
A golyók közötti zsinór hossza: 6,5 cm
Kihúzható zsinór hossza: 9 cm
Súly: 61 g

Rezgő tojás

A tojás teljes hossza: 6 cm
Felső átmérő: 1,7 cm
A középső rész átmérője: 2,5 cm
Alsó átmérő: 1,7 cm
Súly: 66 g
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Anális golyók

Teljes hossza: 32 cm
A legkisebb golyó átmérője: 1 cm
A legnagyobb golyó átmérője: 2,5 cm
Fogantyú átmérője: 4,5 cm
Súly: 39 g

Anális csatlakozó

Teljes hossza: 10 cm
Használható hossz: 9,5 cm
Felső átmérő: 1 cm
A középső rész átmérője: 2 cm
Alsó átmérő: 2,3 cm
Tapadókorong átmérője: 6 cm
Súly: 32 g

Erekciós gyűrű

Átmérő: 4,5 cm
Átmérő nyújtás után: 6 cm
Súly: 14 g

Nyitott hüvely

Hossza: 7,3 cm
Átmérő: 3 cm
Átmérő nyújtás után: 5 cm
Súly: 20 g

Zárt hüvely

Hossza: 13,5 cm
A makk átmérője: 3 cm
Középső rész átmérője: 2,4 cm
Alsó átmérő: 2,4 cm
Átmérő nyújtás után: 5 cm
Súly: 40 g
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