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Vibrátor pulzáló ASTRO

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése: használat után mossa le folyó víz alatt szappannal. Ezután hagyja
megszáradni , és javasoljuk, hogy használjon erotikus játékokhoz készült fertőtlenítőszert.

 

Vibrációs programok

1. program: klasszikus vibráció - 8 intenzitási szint (a legkisebbtől a legnagyobbig)

leglassabb beállítás (8-ból 1.): közepes vibráció
leggyorsabb beállítás (8/8): nagyon erős rezgés megszakítás nélkül

2. program: egyenletes vibráció, 1 × 3 másodperc hosszú, fél másodperc szünet és újra

leglassabb beállítás (1/8): 3 másodpercenként a program megismétlődik fél másodperces
szünettel
leggyorsabb beállítás (8-ból 8.): a program olyan gyorsan ismétlődik, hogy az ember azt
erős vibrációként érzékeli, körülbelül másodpercenként kétszer

3. program: Az egymást követő rezgések növelése szünet nélkül, ismétlődik

leglassabb beállítás (1/8): a program 2 másodpercenként megismétlődik
leggyorsabb beállítás (8/8): nagyon erős vibráció 2 × 1 másodperc alatt

4. program: növeli és csökkenti, 3-szor röviden, majd ismételje meg

leglassabb beállítás (1. a 8-ból): kb. 4 másodpercig tart, szaggatott vibráció 3 × 1 másodperc alatt
leggyorsabb beállítás (8/8): nagyon erős vibráció 1 × 1 másodperc alatt

5. program: 4 × rövid, fél másodperc szünet és újra

leglassabb beállítás (1. 8-ból): 2 másodpercig tart fél másodperces szünettel, a program ismétlődik
leggyorsabb beállítás (8-ból 8.): nagyon erős vibráció, 1,4 × 1 másodperc alatt szakaszosan

6. program: növelés és csökkentés, fél másodperc szünet, és ez megismétlődik
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leglassabb beállítás (1/8): a program 6 másodpercenként megismétlődik
leggyorsabb beállítás (8/8): erős vibráció 1 × 1 másodpercben a program megismétlődik

Zaj: A legmagasabb rezgés intenzitásnál (lásd Kamila tesztjei videóit) nagyobb a zaj (mint a legtöbb vibrátornál),
közepes intenzitásnál alacsony a zaj.

Vízállóság

A vibrátor vízálló védelemmel rendelkezik, használhatjuk zuhany alatt (fürdőben nem).

Anyag

Belül egy tömör mag teljes hosszában, ami elrejti a vibráló motort. Ennek eredményeként az egész felület vibrál .
Felülete kb 3-5 mm puha, zselés réteg . A vibrátor ezért kellemes tapintású, de nem hajlítható.

Méretek

Hossz vezérlés: 23 cm
Hossza vezérlés nélkül: 15,8 cm
Felső átmérő: 2,5 cm
Középső rész átmérője: 3,1 cm
Alsó átmérő: 3,5 cm
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