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G-Vibe vibrátor prosztata masszázshoz

Karbantartás

A vízálló vibrátort egyszerűen és gyorsan kimoshatja. Minden használat előtt és után
szappanozza be és öblítse le langyos vízsugár alatt. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadít
minden szennyeződéstől, beleértve a mikroszkopikus szennyeződéseket is, amelyeket szabad
szemmel nem vesz észre. Csak permetezze a fertőtlenítőszert a játékra, hagyja hatni egy percig,
majd öblítse le. Végül törölközővel szárítsa meg a vibrátort, és rejtse el egy textilzacskóba vagy
eredeti dobozba. A többi erotikus segédeszköztől elkülönített tárolásnak köszönhetően
megakadályozza, hogy a különböző anyagok egymásra reagáljanak és károsítsák egymást.

Töltés

A játék két AA ceruzaelemmel működik, amelyeket az alsó burkolat lecsavarása után helyezünk
be a kütyü belsejébe. Helyezze be az elemeket a szerszámba úgy, hogy a „+” jel lefelé nézzen,
majd csavarja vissza a kupakot. A rezgések csökkenő intenzitásából megállapíthatja, hogy mikor
merülnek le az akkumulátorok. A tesztelés során a vibrátor körülbelül 2 órát bírt. Aztán a rezgései
halkulni kezdtek. Sajnos az elemeket nem tartalmazza.

Vezérlés

Az intuitív vezérlés a vibrátor alján található forgó kerék segítségével gyorsan megtanulja.
Kapcsolja be a vibrátort a vezérlőtárcsa óramutató járásával megegyező irányba forgatásával.
Ugyanezzel a mozdulattal a rezgések erősségét is szabályozod. Az ellenkező irányba forgatva
végül kikapcsolja a kütyüt.

Vibrációs programok

Összesen 3 rezgésszint viszi el az élvezet csúcsára.

1. Klasszikus, alacsony intenzitású állandó rezgés
2. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
3. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés

Vízállóság

A G-Vibe prosztatamasszázs vibrátor vízálló kialakítású a menetben lévő tömítőgyűrűnek köszönhetően. A
rendezvény után nyugodtan lemoshatod folyó víz alatt, de inkább ne vigyed bele a buborékokkal teli fürdőbe.
Megfulladna.

Design és alak

A vibrátor görbületével egy hokiütőre emlékeztet. Ennek köszönhetően tökéletesen ráfekszik a G-pontra és a
prosztatára, amit erős vibrációkkal masszíroz. Összességében a játék modernnek és elegánsnak tűnik. Karcsú teste
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jól illeszkedik a kézbe, és kenés után simán csúszik a hüvelybe és a fenékbe.

Anyag

Bársonyosan puha tapintású, erős ABS műanyag intenzíven továbbítja a rezgéseket a készülék teljes hosszában.

Szín

A praktikus fekete szín a vezérlőrész feletti fényes ezüst csíkkal kombinálva fényűző megjelenést kölcsönöz a
szerszámnak. Engedje meg magát eleganciájának, és engedje szabadjára a fantáziáját.

Méretek

A vibrátor keskeny, anatómiai formája még kezdők számára is masszírozza a hüvelyt vagy a végbélnyílást.

Teljes hossza: 22 cm
Használható hossz: 18 cm
A vibrátortest átmérője: 2,5 cm
Ívelt vetítési átmérő: 3,7 cm
Súly: 125 g
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