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Vibro Bubbles vibrációs anál gyöngysor

Karbantartás

A vízállóságnak köszönhetően a golyók karbantartása gyerekjáték lesz. Az
esemény után langyos vízben egy csepp szappannal öblítsd le, majd egy puha
törülközővel szárítsd meg. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a tisztítás
többi részéről. A száraz készüléket a többi készüléktől elkülönített fiókban tárolja,
hogy az anyagok ne hassanak egymásra és ne sérülhessenek. Szuper lesz az
eredeti csomagolás vagy textil táska.

Töltés

A játék körülbelül kétharmadáig érkezett a gyártótól. Javasoljuk azonban, hogy az
első használat előtt töltse fel teljesen a készüléket. Ez meghosszabbítja az
akkumulátor élettartamát. A golyók töltése USB-kábellel történik. Tolja az egyik
végét a vezérlőpanel töltőnyílásába. Csatlakoztassa a másik végét a
csatlakozóval a mobiltelefon akkumulátorához.

A készülék töltése közben a gomb kéken villog és töltés után világít. A gyártó
szerint a golyók átlagos kitartása 2 óra. A tesztelés során 45 percet mértünk. A
gyártó azt állítja, hogy a töltési idő 1,5 óra, míg a teljes töltés mindössze 55
percet vett igénybe.

Vezérlés

A bal hátsó segítségét vezérelheti. A játék egyetlen gombbal működtethető a lábfej közepén. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a golyók be- és kikapcsolásához. Nyomja meg röviden a vibrációs programok váltásához.

Vibrációs programok

A golyókhoz hét vibrációs programot számoltunk, bár a gyártó szerint tíz van. De még ezzel a számmal is sok móka
lesz.

Gyenge rezgések1.
Erősebb rezgések2.
A legerősebb rezgések3.
Lépő rövid rezgések4.
Rövid impulzusú rezgések5.
Gyorsabb impulzusrezgés6.
Három hosszabb impulzus és egy negyedik hosszú vibráció7.

Vízállóság

Ha szeretsz folyó víz alatt futni, jó hírünk van számodra. A készülék vízálló, így a fürdőkádban vagy a pezsgőfürdőben
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is élvezheted vele az orgazmust.

Design és alak

Az anális golyók alakja egy hajó horgonyához hasonlít. A készülék jól tart a kézben és a szélesebb saroknak
köszönhetően játék közben sem csúszik ki a fenekéből. Négy rövidebb szárral elválasztott golyó gondoskodik a
prosztata és az anális érzékeny pontjainak kiváló stimulációjáról. Az első két golyót oldalra lehet hajlítani. Így
könnyebben behelyezheti a játékot a hátsó ajtóba. Az egygombos kezelőpanelt a láb alján találja.

Anyag

A szilikon nem porózus anyag, kiválóan alkalmas karbantartásra. Antiallergén és puha tapintású. Többek között az
egészségügyben is használják.

Szín

A fekete szín elegánsnak és titokzatosnak tűnik. Az anális eszközök esetében elsősorban praktikussága miatt
értékelik.

Méretek

A segédeszköz méreteivel olyan tapasztaltabb elemzők számára alkalmas, akik szeretnének továbblépni a következő
célpont felé. Első pillantásra az összes golyó egyforma méretűnek tűnik, de fokozatosan zsugorodnak a hegye felé.

Teljes hossza: 17 cm
Használható hossz: 14 cm
Az 1. és 2. labda átmérője: 2,75 cm
A 3. golyó átmérője: 2,95 cm
A 4. golyó átmérője: 3,15 cm
Szár átmérője a csúcson: 1,25 cm
Tengely átmérője motorral: 2,4 cm
Láb átmérője: 8,2 cm
Súly: 108 g
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