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Stinger vibrációs análdugó

Karbantartás

Minden használat után alaposan mossa le a tűt. Mosás előtt húzza ki belőle a
rezgőpatront. Kezdetben lehet egy kis gond vele, nagyon erősen tart, de nincs
szilárdan rögzítve. Nyomja a lábfejet az ujjaival és a tű hegyét a másik kezéhez
a másik tenyerével, amíg a patron ki nem kandikál. Aztán húzza meg erősen,
és kiszáll. A gombostű mosása most gyerekjáték lesz.

Mosás után hagyja megszáradni, és tenyere nyomásával csúsztassa vissza a
patront. Úgy találtuk, hogy a legjobb, ha kihúzzuk a zseblámpát a patronból,
hogy a gomb megnyomásakor ne kapcsoljon be a vibráció Segédeszközök
fertőtlenítése a hangolást a végéig megtisztítja.

Töltés

A Stinger anális csatlakozót egy AAA mikroceruza elem táplálja, amely a
legintenzívebb rezgésmódban körülbelül 1 óra alatt képes meghajtani a tűt.
Lemerülés után egyszerűen cserélje ki az akkumulátort egy újra.

Vezérlés

Könnyen irányíthatod. A rezgés bekapcsolásához röviden nyomja meg a patronon lévő gombot. A gomb ismételt
megnyomásával válthat a rezgési programok között. Az 5. vibrációs programnál nyomja meg a gombot a rezgés
kikapcsolásához.

Személy szerint nagyra értékelnénk, ha a tűt egy hosszú gombnyomással kapcsolnák be és ki. Mert nem kellene az
összes rezgő programot végigkattintani a kikapcsoláshoz.

Vibrációs programok

Összesen 5 vibrációs program kényezteti fenekét.

Klasszikus, közepes vibrációjú1.
Klasszikus erős vibráció2.
Rövid impulzusok3.
Három egymást követő impulzus növekvő erővel4.
A rezgések erőssége egy szinuszosra emlékeztet, két rövid impulzussal a legmagasabb és legalacsonyabb5.
pontokon

Vízállóság

Sajnos az anális dugó nem vízálló. Ezért azt javasoljuk, hogy először húzza ki a vibrációs patront, hogy ne kerüljön
bele víz. Ez sok gondot okozna a patrónuson belül.
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Design és alak

A tű keskeny hegyével kezdődik, ami megkönnyíti a behelyezést. A lenti úton a csap átmérője fokozatosan nő, hogy
ne essen ki a fenékből. A széles részt egy rövid vékony szár követi. A csap végén egy horgonyhoz hasonló láb
található. Ez megakadályozza, hogy a csap mélyen a seggedbe süllyedjen. Ugyanakkor a csap jól tartja a sarkát.
A láb aljából egy vezérlőgombos vibrációs patron kandikál ki.

Egyrészt szeretjük a tű kompakt kialakítását, másrészt viszont kínosnak tartjuk, hogy a patron megzavarja az ülést és
a fekvést.

Anyag

A szilikon kiegészítőket a legjobb minőségűnek tartjuk. Érintésre sima bőrre vagy selyemre hasonlítanak.

Szín

A sötét fekete szín felébreszti benned a vágyat, hogy megkóstold a tiltott gyümölcsöt. Ráadásul a feketét pusztán
gyakorlati okokból választják az anális kütyük. Semmi nem látszik rajta.

Méretek

A tű hosszú, de nem túl széles, így akár teljesen kezdők is beilleszthetik kisebb méretben. Alkalmas az anális szex
előtti ellazulásra vagy az első lépésként az anális stimuláció világába. Éppen ellenkezőleg, a nagyobb modell a
tapasztaltabb egyéneknek tetszeni fog.

Kicsi :

Teljes hossza: 13 cm
Használható hossza: 9 cm
Maximális átmérő: 2,7 cm
Súly: 72 g

Nagy :

Teljes hossza: 15 cm
Használható hossz: 11 cm
Maximális átmérő: 3 cm
Súly: 103 g
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