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Vibrátor Motorhead Ace of Spades

Karbantartás

Mossa le szappannal és langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése húzzon meg mindent az
abszolút tisztaságig. Permetezzen, hagyja hatni néhány percig, majd öblítse le vízzel. Száradás után
tárolja a többi játék között, hogy ne érjenek egymáshoz.

Töltés

A kupak lecsavarása után helyezzen be 3 db AAA mikroceruza elemet a vibrátorba a rajz szerint. Az
egyelemes koncert körülbelül két óráig tart. Ez azonban az elemek típusától vagy minőségétől függ.

Vezérlés

Egy puha fekete gomb a vibrátor alján. Rövid megnyomásával bekapcsolja a rezgést és vált a
programok között. Nyomja meg és tartsa lenyomva a rezgés kikapcsolásához. A vibrátor „emlékezik”
arra a programra, amivel végeztél (valószínűleg a kedvenced), így a következő bekapcsolásakor
automatikusan az utoljára futó program indul el. Hát nem nagyszerű?

Vibrációs programok

1. Klasszikus leggyengébb rezgések (még mindig erősebbek, mint a legtöbb vibrátor legerősebb rezgései)
2. Klasszikus közepes rezgések
3. Klasszikus legerősebb rezgések
4. Impulzusprogram: 2 rövid impulzus + 1 hosszú
5. Impulzusprogram: egységes rövid impulzusok
6. Pulzusprogram: erősebb és gyengébb pulzus váltakozása
7. Impulzus program: fokozatosan növekvő rezgések

Vízállóság

Vízállósági tesztünkön a Motörhead végzett az első helyen, így nyugodtan szerkeszthetsz vele dalt a zuhany alatt
vagy a fürdőkádban.

Design és alak

A vibrátor klasszikus formája elkeskenyedő heggyel, teljesen sima formázott makk és erek nélkül.

Anyag

ABS műanyag - ftalát és latex mentes, kemény és teljesen rugalmatlan, de puha és kellemes felületű + puha gumi
vezérlőgomb.
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Szín

Matt fekete, ezüst nyomattal (Motorhead logóval).

Méretek

Teljes hossza: 18,5 cm
Használható hossz: 15 cm
Átmérő: 3 cm
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