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Red rotációs vibrátor

Karbantartás

A karbantartás során azonban nem okoz gondot folyó víz alatt leöblíteni , hogy a víz ne
kerüljön az akkumulátorok aljára. Így használat után nedves ruhával töröljük át, vagy
meleg vízzel és szappannal mossuk le, nehogy az alja nedves legyen. Ezután hagyja
megszáradni. Segédeszközök fertőtlenítése - ne felejtse el időnként fertőtlenítőszerrel
kezelni kedvenc készülékét, amely megszabadít minden fujtajblletől.

Töltés

Négy AA ceruzaelemmel működik . az elemek jól be vannak helyezve egy külön
modulba. Az elemtartó fedele jól tart. Az Akkumulátor behelyezését és leírását lásd az
utolsó fotón (lásd lent). A képen egy hasonló vibrátor látható, de az elemek pontosan
ugyanúgy vannak behelyezve.

Vezérlés

Az ON / OFF megnyomásával a klasszikus vibráció a legalacsonyabb intenzitással kapcsol
be, a vibrátor halk, a vibráció gyenge, de lehet, hogy elég. Ezután a következő kiválasztja
őket az ULTRA gombbal

1 × megnyomás = közepes vibráció
2 × megnyomás = legerősebb rezgés (erős, erős vibráció, kicsit zajosabb).
3 × megnyomás = első impulzus program… a rezgések a leggyengébbtől a legerősebbig nőnek körülbelül 3
másodperc alatt, majd fél másodperc szünet következik, és minden megismétlődik
4 × megnyomás = második impulzus program minimální a minimális és maximális intenzitás gyorsan
váltakozik, a forgatás másodpercenként megismétlődik becsléssel
5 × megnyomás = harmadik impulzus program… 3 × rövid vibráció (közepes intenzitású és 1 × hosszú, a
teljes folyamat kb. 2 másodpercen belül megismétlődik

Vibrációs programok

Három rezgésszint (klasszikus vibráció) + négy impulzusprogram (maga a vibrátor bizonyos sorrendben összead
és kivon). Nagyobb Rezgés intenzitás (állítható), négy AA (ceruza) elemmel működik, valamivel nagyobb
fogyasztás (az engedélyezett funkcióknak megfelelően). Alkáli vagy újratölthető elemek alkalmasak. A vibrációs
motort a csiklón egy kiemelkedésbe helyezik, ahonnan a rezgések átkerülnek a teljes készülékre - lásd. megjegyzés
alább "Csak a csikló egy részét vibrálja - ez elég lesz?"

Vízállóság

Összességében a vibrátor nem vízálló , így nem használható kádban vagy zuhany alatt (mint más forgó
modelleknél)
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Design és alak

Jellegzetes makk , tetején elkeskenyedő, lapos hegyével . A felületen erekre utaló jelek vannak, a forma inkább
egy kerítés hálójához hasonlít (lásd a fotót), növelik az ingerlékenységet. A csiklón lévő kis tonhal alakú kiemelkedés
alulról sima (nincs kiemelkedése). A gyöngyök nagyon jól meg vannak oldva ehhez a modellhez. Bár a közepes
méretű gyöngyökből kevesebb van (három tengely három gyöngyvel, összesen kilenc), de nagyobbak , és
mindegyik külön tengelyre van felszerelve (forgásirányban forog). Így lényegesen többet masszíroznak, mint az
olcsóbb modellek, amik belül kavarognak kisebb gyöngyökkel (ezeket "feldobják" a kupacra). Gyorsabban forog,
mint a vibrátor hegye. A gyöngyök olyan gyorsan forognak, mint a vibrátor hegye, a hüvelybe helyezve kissé a
vibrátor felülete fölé emelkednek, és masszírozzák a hüvely falait.

Anyag

A forgó felsőrész közepesen lágy zseléből készült, kellemes tapintású (nem kemény, mint a műanyag
vibrátorok, de nem is olyan puha, mint a műbőr - LoveClone). Ezek a forgó gyöngymodellek elterjedt anyagok. De
puhább zselékből is készülnek. A középső része "üreges" fém gyöngyökkel, "amelyek forognak és jelentősen
stimulálják a hüvely falát. Az alsó rész kemény - ez tartalmazza a forgómotor alapját és a vezérlőket.

A csiklón lévő nyúlvány belsejében kemény rezgőtest van, felületén 2-5 mm vastag lágyabb gélréteg.
Összességében a csikló nyúlványa közepesen puha, kellemes és rugalmas főleg a hegye, ami vibráció közben
vibrál, és egy cukorkaszerű mackó, ami már kissé kopott.

Az egész vibrátor nem hajlítható (mint minden gyöngyvibrátor), rengeteg gép és penge van benne. Csak a csiklón
lévő kiemelkedés vége és a forgó vibrátor végén kb. 5 cm-re rugalmas (lásd a képet, mindkét részt meghajlítva).

Szín

Modern piros, részben átlátszó. A vörös az emberi szexualitás meleg, irritáló és serkentő színe , vitalitást és
magabiztosságot kölcsönöz. Ez energiát , vitalitást és az élet erejét jelenti .

Méretek

Átlagos vagy valamivel kisebb méret a hasonló modellekhez képest.

Hossz vezérlőelemek: 24,5 cm
Hossza vezérlés nélkül: 16,5 cm
A hüvelybe helyezhető rész hossza: kb.11 cm
Átmérő: kb. 4 cm (lásd a részletes fotókat)
Clitor irritáló: 7-9 cm
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