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Rotační vibrátor na masáž prostaty Twister King

Údržba

Po použití stačí vibrátor umýt vodou a kapkou mýdla a nechte ji oschnout. Speciální péči
věnujte vroubkům, které si s vašeho otvoru mohly odnést pár suvenýrů. Dezinfekce
pomůcek se postará o absolutní čistotu. Zabere to jen pár minut.

Nabíjení

Stimulátor vyžaduje k provozu 4 AAA (mikrotužkové) baterky. Pro výměnu baterek stačí
odšroubovat uzávěr naspodu a vytáhnout plastový držák. Baterky zasuňte hladkou stranou
na pružinky a vraťte držák zpátky tak, aby se dotýkaly zlaté kovové spoje. Pak už stačí jen
namazat a skočit na věc.

Ovládání

Dvě tlačítka na hladké spodní části vibrátoru vám umožní vibrátor bleskově zapínat a
projíždět mezi režimy. O zapínání a vypínání se stará spodní tlačítko, které stačí jen krátce
zmáčknout. Vrchním tlačítkem se přepínají vibrační režimy. Nad tlačítky bliká do rytmu
rotace modré světlo.

Voděodolnost

Vibrátor je voděodolný, ale není vodotěsný. To znamená, že ho můžete umývat pod vodou, nebo si ho vzít do sprchy.
Do vody ho ale rozhodně neponořujte. Voda by se mohla dostat k baterkám a došlo by ke skratu.

Design a tvar

Stimulátor má zakřivený tvar, aby se dostal přesně na to správné místo. Na špičce se nachází samotná rotační
kulička, která vaši prostatu uspokojí natolik, že ji odpustíte tu obtížnost při zasouvání. Vroubky pod kuličkou budou
váš análek při celé masáži stimulovat. Na konci vibrátoru vroubky nejsou, takže se pohodlně drží.

Materiál

Hračka je vyrobená z hebkého a příjemného silikonu.

Barva

Pro anální hračky se nám nejvíce líbí právě černá barva, která je univerzální pro obě pohlaví a skvěle skrývá
nečistoty.
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Rozměry

Svou velikostí se Twister King nehodí pro začátečníky. Délkou parádně dosáhne na prostatu, v ruce je trochu těžší.

Celková délka vibrátoru: 20 cm
Průměr rotační kuličky: 4,1 cm
Hmotnost: 209 g
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