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Probe vibrációs anál gyöngysor

Töltés

Az anális vibrátorhoz 1 db AAA elem (mikroceruza) elegendő, ami nem része a csomagnak. Az
akkumulátort mindenki cserélheti. Csavarja ki az alsó fehér lábat (tartót) balra, és helyezze
be az akkumulátort. Utána csavard jobbra a menetet (erősebben kell nyomni) és ennyi. Az
akkumulátort megvásárolhatja tőlünk vagy bármely elektromos szaküzletben. Az akkumulátor
5 órán keresztül bírta a rezgésünket, és a következő 2 órában a rezgések gyengültek. Aztán
az anális vibrátor kikapcsolt.

Vezérlés

A bekapcsoláshoz röviden nyomja meg az ezüst gombot az alap alján. Nyomja meg újra a
rezgési program megváltoztatásához. A kikapcsoláshoz 3 másodpercig le kell nyomni a
gombot.

Vibrációs programok

rezgések a hullámokban, az intenzitás folyamatos növekedése és csökkenése1.
váltakozó rezgések impulzusokkal2.
szakaszos rövid rezgések3.
szakaszos gyors vibráció4.
gyors rövid rezgések, amelyeket hosszú zár le5.
hosszú vibrációt gyors rövidzár zár le6.
a leggyorsabb rövid rezgések, amelyek egyszer hosszúak7.
rezgések, mint a szívverés8.
gyors vibráció, szekvenciális9.

Vízállóság

Az anális gyöngyöket rövid ideig folyó víz alatt áztathatja, mert az elemtartó fedele megfelelően rögzíthető. Mi
magunk teszteltük. De a korallok nem a fürdőkádban való nagy fürdőkhöz készültek.

Design és alak

A lábfejjel megnövelt golyók remek érzést adnak a golyók kiszedésekor is. Megsértik a segged, és a saroknak
köszönhetően nem mennek be. Ne aggódj! Szeretjük a stílusos szilikon csatlakozást a golyók között és az első golyó
megnyújtott formáját, ami nagyon jól illeszkedik.

Anyag

A készülék szilikongumiból készült, ideális anyag az erotikus játékokhoz. Nem porózus, biztonságos a szervezet
számára. Rugalmas és tartós, jól vezeti a rezgéseket és tartja a hőmérsékletet. Az alap ABS kemény műanyagból
készült.
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Szín

A lila ellentétes színek kombinációja - nyugodt kék és élénkpiros. Pontosan megragadja maguknak a labdáknak a
lényegét. A gyöngyök megnyugtatnak, de csak addig, amíg fel nem szabadítják az izgalom hullámait.

Méretek

Teljes hossza: 20,5 cm
Használható hossz: 17 cm
Láb szélessége: 6 cm
Az első golyó átmérője: 2,1 cm
A második golyó átmérője: 2,5 cm
A harmadik golyó átmérője: 2,8 cm
A negyedik golyó átmérője: 3,1 cm
Az ötödik golyó átmérője: 3,6 cm
Súly: 110 g
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