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Rotačný vibrátor na masáž prostaty Twister King

Údržba

Po použití stačí vibrátor umyť vodou a kvapkou mydla a nechajte ju uschnúť. Špeciálnu
starostlivosť venujte vrúbkom, ktoré si s vášho otvoru mohli odniesť pár suvenírov.
Dezinfekcia pomôcok sa postará o absolútnu čistotu. Zaberie to len pár minút.

Nabíjanie

Stimulátor vyžaduje k prevádzke 4 AAA (mikrotužkové) baterky. Pre výmenu bateriek stačí
odskrutkovať uzáver naspodku a vytiahnuť plastový držiak. Baterky zasuňte hladkou
stranou na pružinky a vráťte držiak naspäť tak, aby sa dotýkali zlaté kovové spoje. Potom
už stačí len namazať a skočiť na vec.

Ovládanie

Dve tlačidlá na hladkej spodnej časti vibrátora vám umožní vibrátor bleskovo zapínať a
prechádzať medzi režimami. O zapínanie a vypínanie sa stará spodné tlačidlo, ktoré stačí
len krátko stlačiť. Vrchným tlačidlom sa prepínajú vibračné režimy. Nad tlačidlami bliká do
rytmu rotácie modré svetlo.

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodeodolný, ale nie je vodotesný. To znamená, že ho môžete umývať pod vodou, alebo si ho vziať do
sprchy. Do vody ho ale rozhodne neponárajte. Voda by sa mohla dostať k baterkám a došlo by ku skratu.

Dizajn a tvar

Stimulátor má zakrivený tvar, aby sa dostal presne na to správne miesto. Na špičke sa nachádza samotná rotačné
gulička, ktorá vašu prostatu uspokojí natoľko, že ju odpustíte tú obtiažnosť pri zasúvaní. Vrúbkami pod guličkou budú
váš análik pri celej masáži stimulovať. Na konci vibrátora vrúbkami nie sú, takže sa pohodlne drží.

Materiál

Hračka je vyrobená z hebkého a príjemného silikónu.

Farba

Pre análne hračky sa nám najviac páči práve čierna farba, ktorá je univerzálna pre obe pohlavia a skvele skrýva
nečistoty.
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Rozmery

Svojou veľkosťou sa Twister King nehodí pre začiatočníkov. Dĺžkou parádne dosiahne na prostatu, v ruke je trochu
ťažšie.

Celková dĺžka vibrátora: 20 cm
Priemer rotačné guličky: 4,1 cm
Hmotnosť: 209 g
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