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Twister King rotációs vibrátor prosztata masszázshoz

Karbantartás

Használat után mossa le a vibrátort vízzel és egy csepp szappannal, és hagyja
megszáradni. Különös figyelmet kell fordítani azokra a bevágásokra, amelyek néhány
emléktárgyat elvittek a nyitásból. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodni fog az
abszolút tisztaságról. Csak néhány percet vesz igénybe.

Töltés

A stimulátor működéséhez 4 db AAA (mikroceruza) elem szükséges. Az elemek cseréjéhez
egyszerűen csavarja le a kupakot alulról, és húzza ki a műanyag tartót. Helyezze be a
zseblámpákat a sima oldalukkal a rugókra, és tegye vissza a tartót úgy, hogy érintse az
arany fém csatlakozásokat. Ezután már csak be kell kenni és rá kell ugrani a dologra.

Vezérlés

A vibrátor sima alján található két gomb segítségével villámgyorsan be- és kikapcsolhatja
a vibrátort. Az alsó gomb gondoskodik a be- és kikapcsolásról, amit csak röviden kell
megnyomni. A felső gombbal válthat a rezgési módok között. A gombok feletti kék fény a
forgás ritmusára villog.

Vízállóság

A vibrátor vízálló, de nem vízálló. Ez azt jelenti, hogy kimoshatja víz alatt, vagy viheti zuhany alá. De semmiképpen
ne merítse vízbe. A víz eljuthat a zseblámpákhoz, és rövidzárlat léphet fel.

Design és alak

A stimulátor ívelt formájú, hogy pontosan a megfelelő helyre kerüljön. A csúcson maga a forgó golyó található, ami
annyira kielégíti a prosztatáját, hogy megbocsátja a behelyezés nehézségeit. A labda alatti bevágások stimulálják az
análist a teljes masszázs alatt. A vibrátor végén nincsenek bordák, így kényelmesen tartanak.

Anyag

A játék puha és kényelmes szilikonból készült.

Szín

Az anális játékoknál a feketét szeretjük leginkább, ami mindkét nem számára univerzális, és tökéletesen elrejti a
szennyeződéseket.
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Méretek

Mérete miatt a Twister King nem alkalmas kezdőknek. A hossza kiváló a prosztatának, a kézben kicsit nehezebb.

A vibrátor teljes hossza: 20 cm
A forgó golyó átmérője: 4,1 cm
Súly: 209 g
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