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Blue Thrill – készlet 3 segédeszközzel

Karbantartás

A vízálló kialakításnak köszönhetően a szerszámok tisztítása gyerekjáték lesz.
Javasoljuk, hogy használat előtt és után minden játékot szappannal mosson be
és alaposan öblítse le meleg vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése alkalmas a
tisztítás végén történő használatra, így biztos lehetsz erotikus eszközeid 100%-
os tisztaságában.

Töltés

A minivibrátor egy AA ceruzaelemmel működik. A cseréhez forgassa el a vibrátor alsó részét az óramutató járásával
ellentétes irányba. A burkolat lecsavarása után helyezzen be egy AA elemet, majd csavarja vissza a vibrátort. A
vibrátor működési ideje a használt elemek minőségétől függ. Egy teljesen feltöltött akkumulátorral azonban a
vibrátor több órán keresztül is rezeghet. Ezt követően a rezgések halványulni kezdenek.

Vezérlés

A vibrátor használata egyszerű. Vakon is megteheti. A bekapcsoláshoz forgassa el a kereket az óramutató járásával
megegyező irányba. Ha ebbe az irányba forog, növeli a rezgések intenzitását. A vibráció csökkentéséhez vagy a
vibrátor teljes kikapcsolásához forgassa el a kereket az óramutató járásával ellentétes irányba.

Vibrációs programok

A vibrátor három intenzitási szinten kielégíti Önt:

Alacsony intenzitás
Közepes intenzitású
Magas intenzitás

Vízállóság

Anális csatlakozóval és vibrátorral kedvedre élvezheted a vízi játékokat. A vibrátorral viszont óvatosan. Bár vízálló
kialakítású, így a karbantartás rendben lesz, de nem vízálló. Ezért jobb, ha nem viszed be a zuhany alá vagy a
fürdőbe.

Design és alak

Az egész készlet minőségi tapintású, a szerszámok kisebb méreteikkel kísérletezésre invitálnak.

A tapadókorongos vibrátor szinte úgy néz ki, mint egy élő pénisz, ha nem lenne rózsaszín, aligha tudnánk
megkülönböztetni az igazitól. Nem hiányoznak belőle a kidolgozott, kiálló erek vagy a ráncos golyók. Meg voltunk
elégedve rugalmasságával és kisebb méreteivel, amit még egy félénk kezdő is értékelni fog. Jól tartja a kézben játék
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közben.

A kicsi, de praktikus vibrátor tökéletesen elfér egy kézitáskában, és rúzs formájú. És akárcsak a rúzs, ez is olyan
egyenes, mint egy vonalzó teljes hosszában, csak a hegye ferde. Így a minivibrátort egyszerűbb bemutatni, ráadásul
tapasztalt szerelmesként fel-alá gurul a csiklón. A recézett alaphoz tapad, így soha nem csúszik ki a kezéből.

A fűzőlyukkal ellátott anális tű úgy néz ki, mint egy kis horgony, amelyet szívesen rögzít a felei közé. Sima és
puha felületének köszönhetően vajként csúszik a végbélnyílásba. A hatékony fűzőlyuknak köszönhetően pedig a tű
tökéletesen tart és könnyen kihúzható.

Anyag

Mind az anális dugót, mind a vibrátort folyamatosan simogatja a puha szilikon anyagnak köszönhetően, amelyből
mindkét eszköz készült. Bár a minivibrátor ABS műanyagból készült, a felületén lévő vékony szilikonrétegnek
köszönhetően olyan kellemes és sima tapintású, mint egy vibrátortű.

Szín

Az elegáns türkizkék szín saját szexualitásod felfedezésére és legmerészebb erotikus fantáziáid megvalósítására hív.

Méretek

A kisebb méretek ideálisak kezdőknek vagy haladóknak, akik utazási változatot keresnek a kütyükből.

Műpénisz tapadókoronggal:

Teljes hossza: 17,5 cm
Használható hossz: 13,2 cm
A hegy átmérője: 2,7 cm
Makk alatti átmérő: 3 cm
Átmérő a gyökérnél: 3,3 cm
Herék hossza: 6,3 cm
Herék magassága: 3,1 cm
Tapadókorong átmérője: 5,7 cm
Súly: 229 g

Vibrátor:

Teljes hossza: 13,4 cm
Használható hossz: 10,9 cm
A hegy átmérője: 2,2 cm
A középső rész átmérője: 2,6 cm
Súly: 78 g

Anális csatlakozó:
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Teljes hossza: 10,6 cm
Használható hossz: 6,4 cm
A legszélesebb rész átmérője: 2 cm
Súly: 24 g
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