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Análny vibrátor Thin

Údržba

Pri údržbe pamätajte na opatrnosť. Gélová časť je vodeodolná a rýchle opláchnutie v umývadle
s kvapkou mydla znesie. Voda sa ale nesmie dostať do otvoru na batériu. Dezinfekcia a
starostlivosť o erotické pomôcky na záver odstráni aj neviditeľné potvory. Vibrátor skladujte
v textilnom vrecúšku alebo v originálnom obale tak, aby sa nedotýkal ďalších pomôcok.

Nabíjanie

Žiadny kábel na neho neplatí, najviac ho rozdovádí 1 AA batérie (tužková). Odporúčame použiť
alkalickú alebo nabíjaciu batériu, aby vibrácie boli silnejšie. Dovnútra ju vložíte tak, že
odskrutkujete spodná časť vibrátora. Podľa nášho testu s batériou KODAK MAX vydržal vibrátor
dráždiť na plné pecky celých 16 hodín. Tento fakt sa však môže líšiť podľa kvality tužkové
batérie.

Ovládanie

S touto pomôckou je to hračka. Stačí otočiť plastovým kolieskom na konci vibrátora v smere
hodinových ručičiek a určiť si tak intenzitu vibrácií. Až si pohráte, otočíte koliesko opačným
smerom a vibrátor sa vypne.

Vibračné programy

Pootočením kolieska si vyberiete z troch vibračných programov podľa toho, ako veľmi to chcete rozbehnúť.

Slabé vibrácie
Silnejší vibrácie
Stredne silné vibrácie

Vodeodolnosť

Análny vibrátor Thin sa so svojou vodeodolnou úpravou nehodia pre vodné hrátky. Pár kvapiek pri čistení zvládne, ale
hrátky vo vani by ho mohli stáť život.

Dizajn a tvar

Vibrátor je už na prvý pohľad celkom prcek a pripomína malý penis. Má zúženú špičku, ktorá prechádza do
rozširujúcej sa podlhovasté časti, preto sa hračka dobre drží v ruke. Použiteľnú dĺžku zakončuje pätka pre lepšiu
bezpečnosť počas hrátok. Na konci pomôcky nájdete otočné koliesko na spustenie a ovládanie vibrácií. Výstupky
kopírujú napumpované žily.
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Materiál

Pružný gélový materiál si zadoček obľúbia pre jeho jemnosť. Do vrchnej polovice výrobca umiestnil vibračný
motorček, ktorý svojou tvrdosťou pôsobí aj na povrch a trochu bráni prirodzeným vlastnostiam gélu. Ovládanie
v spodnej časti je z obyčajného plastu. Po rozbalení pomôcky ucítite typickú vôňu gumy.

Farba

Ružová farba vo vás prebudí drzosť. Budete chcieť hneď skúsiť všetko, na čo máte chuť. Miestami červenkasté
odtiene prinesú iskru do vašich zážitkov.

Rozmery

Vibrátor Thin je ako stvorený pre začiatočníkov alebo milovníkov menších rozmerov.

Dĺžka vrátane ovládania: 17,5 cm
Dĺžka bez ovládania: 15,5 cm
Priemer žaluďa: 2,4 cm
Priemer strednej časti: 2,7 cm
Priemer spodnej časti: 3,8 cm
Hmotnosť: 138 g
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