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Anální vibrátor Thin

Údržba

Při údržbě pamatujte na opatrnost. Gelová část je voděodolná a rychlé opláchnutí v umyvadle
s kapkou mýdla snese. Voda se ale nesmí dostat do otvoru na baterii. Dezinfekce a péče o
erotické pomůcky na závěr odstraní i neviditelné potvory. Vibrátor skladujte v textilním pytlíku
nebo v originálním obalu tak, aby se nedotýkal dalších pomůcek.

Nabíjení

Žádný kabel na něho neplatí, nejvíce ho rozdovádí 1 AA baterie (tužková). Doporučujeme použít
alkalickou nebo nabíjecí baterii, aby vibrace byly silnější. Dovnitř ji vložíte tak, že odšroubujete
spodní část vibrátoru. Podle našeho testu s baterií KODAK MAX vydržel vibrátor dráždit na plné
pecky celých 16 hodin. Tenhle fakt se ale může lišit podle kvality tužkové baterie.

Ovládání

S touhle pomůckou je to hračka. Stačí otočit plastovým kolečkem na konci vibrátoru ve směru
hodinových ručiček a určit si tak intenzitu vibrací. Až si pohrajete, otočíte kolečko opačným
směrem a vibrátor se vypne.

Vibrační programy

Pootočením kolečka si vyberete ze tří vibračních programů podle toho, jak moc to chcete rozjet.

Slabé vibrace
Silnější vibrace
Středně silné vibrace

Voděodolnost

Anální vibrátor Thin se se svou voděodolnou úpravou nehodí pro vodní hrátky. Pár kapek při čištění zvládne, ale
hrátky ve vaně by ho mohly stát život.

Design a tvar

Vibrátor je už na první pohled docela prcek a připomíná malý penis. Má zúženou špičku, která přechází do rozšiřující
se podlouhlé části, proto se hračka dobře drží v ruce. Použitelnou délku zakončuje patka pro lepší bezpečnost během
hrátek. Na konci pomůcky najdete otočné kolečko ke spuštění a ovládání vibrací. Výstupky kopírují
napumpované žíly.
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Materiál

Pružný gelový materiál si zadeček oblíbí pro jeho jemnost. Do vrchní poloviny výrobce umístil vibrační motorek, který
svou tvrdostí působí i na povrch a trochu brání přirozeným vlastnostem gelu. Ovládání ve spodní části je
z obyčejného plastu. Po rozbalení pomůcky ucítíte typickou vůni gumy.

Barva

Růžová barva ve vás probudí drzost. Budete chtít hned zkusit vše, na co máte chuť. Místy načervenalé odstíny
přinesou jiskru do vašich prožitků.

Rozměry

Vibrátor Thin je jako dělaný pro začátečníky nebo milovníky menších rozměrů.

Délka včetně ovládání: 17,5 cm
Délka bez ovládání: 15,5 cm
Průměr žaludu: 2,4 cm
Průměr střední části: 2,7 cm
Průměr spodní části: 3,8 cm
Hmotnost: 138 g
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