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Vibrátor Triple Rabbit – 3x vibráció

Töltés

A Triple Rabbit újratölthető akkumulátorral működik - USB töltő. A teszt során
körülbelül 5 óra 30 perc töltési időt mértünk. Töltéskor a vezérlő hátulján lévő piros
lámpa kigyullad, amint a vibrátor feltöltődik, a zöld lámpa kigyullad. Egyes vibrátorok
esetében a kábelt másképp kell kezelni, mielőtt a vibrátor töltése megkezdődik.

Vezérlés

A vibrátor alján két kapcsolót találunk - kicsi és nagy . Egy Kis kapcsolóval beállítjuk
a nyúl rezgését (a csiklón). Rövid megnyomással bekapcsoljuk, ismételt megnyomásával
fokozatosan váltunk 3 rezgési intenzitási fokozat között. A rezgés kikapcsolásához tartsa
lenyomva a kis kapcsolót min. 3 másodperc.

A nagy kapcsoló vezérli a vibrátor testét (hüvelyi részt). Két pozíciója van - fel és le .
Nyomja meg és tartsa lenyomva a rezgés bekapcsolásához. Ismételt kapcsolással 5
impulzusprogram egyikét állíthatjuk be. Válassza ki a következő programot a fel vagy le
gomb rövid megnyomásával (tetszőlegesen váltható). A vibrátor kikapcsolásához tartsa
lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Mindkét rész (nyúl a csiklón és a hosszabb hüvelyi rész) külön-külön vagy együtt is rezeghet.

Design és alak

A vibrátor alakja egyenes és sima, a felső része (hegye) enyhén ívelt, hogy irritálja a G pontot. A kisebb vibrátor nyúl
alakú (a hosszabb fülek irritálják a csiklót).

Anyag

100% szilikonból készült. Sima és puha tapintású, nagyon kellemes. Középen rugalmas, nyúl enyhén rugalmas.

Szín

A vibrátor színe pasztell rózsaszín, átlátszatlan. Vezérlés fehér színben.

Méretek

Hossz vezérlés: 24 cm
Hossz vezérlés nélkül: 17,5 - 19,5 cm
Felső átmérő: 3,5 cm
A középső rész átmérője: 3,5 cm
Alsó átmérő: 4 cm
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A vibrátor hossza: 8 - 11 cm
A nyúl füle hossza: 3,5 cm
A csiklón lévő vibrátor átmérője: 3 cm
A nyúl füle átmérője: 0,5 - 1 cm
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