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Anál vibrátor Thin

Karbantartás

Ne felejtse el óvatosnak lenni a karbantartás során. A zselés rész vízálló és kibírja a mosogatóban
történő gyors öblítést egy csepp szappannal. Víz azonban nem kerülhet az akkumulátor
nyílásába. Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása a végén a láthatatlan szörnyeket is
eltávolítja. A vibrátort textilzacskóban vagy eredeti csomagolásában tárolja úgy, hogy ne
érintkezzen más készülékekkel.

Töltés

Kábel nem szükséges hozzá, 1 db AA elemmel (ceruza) működik. Javasoljuk, hogy alkáli vagy
újratölthető elemet használjon a rezgések erősítése érdekében. A vibrátor alsó részének
lecsavarásával helyezheti be. A KODAK MAX akkumulátorral végzett tesztünk szerint a vibrátor
teljes 16 órás intenzív stimulációt bírt ki. De ez a tény a ceruzaelem minőségétől függően
változhat.

Vezérlés

Ez az eszköz egy szelet torta. Csak forgassa el a vibrátor végén lévő műanyag kereket az
óramutató járásával megegyező irányba, hogy meghatározza a rezgések intenzitását. A játék
után fordítsa el a kereket az ellenkező irányba, és a vibrátor kikapcsol.

Vibrációs programok

A kormány elfordításával három vibrációs program közül választhatunk, attól függően, hogy mennyire szeretnénk
elindítani.

Gyenge rezgések
Erősebb rezgések
Mérsékelt rezgés

Vízállóság

Anális vibrátor Thin vízálló kezelésével nem alkalmas vízi játékokra. Tisztítás közben elbír néhány cseppet, de a
fürdőben való játék az életébe kerülhet.

Design és alak

Első pillantásra a vibrátor elég fasz, és egy kis péniszre hasonlít. Kúpos hegye van, amely egy kiszélesedő hosszúkás
részbe megy át, így a játék jól tart a kézben. A használható hossz lábbal végződik a nagyobb biztonság érdekében
játék közben. A szerszám végén található egy forgókerék a rezgések indításához és szabályozásához. A
kiemelkedések a pumpált vénákat másolják.
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Anyag

A rugalmas zselés anyagot lágysága miatt szeretni fogja az alsó rész. A felső felében a gyártó egy vibrációs motort
helyezett el, amely keménységével a felületre is hatással van, és kissé gátolja a gél természetes tulajdonságait. Az
alsó rész kezelőszerve közönséges műanyagból készült. A szerszám kicsomagolása után érezni fogja a gumi
jellegzetes szagát.

Szín

A rózsaszín szín felébreszti a merészséget. Azonnal ki akar majd próbálni mindent, amit csak szeretne. Egyes
helyeken a vöröses árnyalatok szikrát hoznak az élményekbe.

Méretek

Vibrátor Thin kezdőknek vagy a kisebb méretek szerelmeseinek készült.

Hossza kezelőszervekkel együtt: 17,5 cm
Hossza kezelőszervek nélkül: 15,5 cm
A makk átmérője: 2,4 cm
A középső rész átmérője: 2,7 cm
Alsó átmérő: 3,8 cm
Súly: 138 g
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