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P-Wand análdugó prosztata masszázshoz

Karbantartás

A karbantartás egyszerű. Használat után alaposan mossa le a gépet
szappannal és meleg vízzel . Segédeszközök fertőtlenítése karbantartásra
kiváló. Megtisztítja a játékait, és megszabadul minden baktériumtól és
nadrágtól. Ezután hagyja megszáradni, és tárolja a többi segédeszköztől
elkülönítve (nem érintkezhetnek közvetlenül, az anyagok reakcióba
léphetnek). Az eredeti csomagolás ideális. A P-Wand minden egyes
használata előtt csak öblítse le meleg vízzel, és hajrá!

Vezérlés

A P-Wand vezérlése egyszerű. Két gombbal egyszerűen válthat rezgéseket. 2
db AA elemmel (ceruza) működik, 1,5 V feszültséggel. A vezérlőn lévő kép
megmutatja, hogyan kell helyesen behelyezni az AA elemeket. A vibrációs
motor, a fotókon ezüst hengerként látod, felül látható. Pontosan itt a
legerősebbek a rezgések. Válasszon 4 vibrációs intenzitási fokozat közül, a
legmagasabb szint már elég erős.

Vibrációs programok

Klasszikus rezgések – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – alacsony intenzitású2.
Klasszikus rezgések – Közepes intenzitású3.
Klasszikus rezgések – Legmagasabb intenzitású4.

Vízállóság

A gyártó azt írja a csomagolásra, hogy a P-Wand vízálló. Azt látjuk, hogy első ránézésre mindkét kritikus pont jól
tömített – az akkumulátorvezérlő kupakja alatt szilikon tömítés található, és a tápkábel is jól ápolt. De nem nagyon
bízunk a gyártókban, és inkább magunk teszteljük. P-Wand túlélte a rövid áztatást folyó víz alatt, a nedvesség nem
jutott be. De nem áztatásra építették, és a vízben való fürdő valószínűleg nem élné túl.

Anyag

Gél, rugalmas és hajlékony , de egy kicsit keményebb a hagyományos vibrátorokhoz és gyűrűkhöz képest,
különben rosszul lenne megvalósítva. Az anyag szilárdságának oka van. Stimuláláskor jobban megtalálja a megfelelő
pontot. Egy puha segédeszközzel nem menne olyan jól.

Szín

A gép teste szürke, átlátszó , vibráló motor látható rajta. A kezelőszervek is szürkék. A szürke az árnyékok tipikus
színe, amelyet a fény és a sötétség keveréke hoz létre, de ne aggódjon, a P-Wand nem harap.
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Méretek

Hossza vezérlés nélkül: 14 cm
A beszúrásra szánt keskenyebb rész átmérője: 1,7 cm
A középső rész átmérője: 2,5 cm
Fogantyú átmérője: 1-2 cm
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