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Dirty Dance élethű fel-le mozgó szilikon vibrátor
távirányítóval

Karbantartás

A vízálló vibrátor karbantartása nem nagyon fogja vissza. Az esemény után
alaposan szappanozza be, öblítse le folyó víz alatt, majd törölje le puha
törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot minden olyan
baktériumtól, amelyet csak mikroszkóp alatt venne észre. Tárolja vissza a száraz
vibrátort az eredeti csomagolásában vagy szövettáskában, hogy ne érjen hozzá a
fiókban lévő egyéb eszközökhöz. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek
egymással és megsérülhetnek.

Töltés

A készülék részben feltöltve érkezik a gyártótól. Az első használat előtt azonban
teljesen töltse fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A vibrátort a
modern Click 'n' Charge rendszer tölti fel. Ez azt jelenti, hogy a kábel egyik végét
a mágneses pontokkal a herék alján található fémtüskékre kell helyezni. Dugja be
a kábel másik végét a lapos csatlakozóval a mobiltelefon töltőadapterébe vagy a
tápegységbe. Töltés közben a vezérlőgomb lassan narancssárgán villog. A töltés
után a dióda folyamatosan világít.

A tesztelés során azt találtuk, hogy a vibrátor feltöltése 120 percet vesz igénybe.
Egy feltöltött játék 40 percig jutalmazza teljes erővel. öröm.

A távirányító egy darab AAA mikroceruza elemmel működik, amelyet a csomag
nem tartalmaz. Egyszerűen helyezze be az akkumulátort a vezérlőbe úgy, hogy
eltávolítja a fedelet az alsó oldaláról, majd helyezze be az akkumulátort a "-"
jelzéssel lefelé.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja, hogyan kell egyszerűen kezelni a játékot. A vibrátort egyetlen gomb vezérli, amelyet a herék
alján, a mágneses töltési pontok mellett talál. A játékot a gomb hosszú ideig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja be
és ki. Rövid megnyomásával elkezdheti a tolást. A készüléket a bekapcsoláskor a vezérlőgomb melletti narancssárga
háttérvilágítású diódáról ismerheti fel. A stimulációs módokat ciklikusan szabályozzuk, így az utolsó program váltása
után visszatérünk az elsőhöz.

Ha a vibrátor be van kapcsolva, a távirányítóval is vezérelheti. A játékot a hullám szimbólummal ellátott gomb rövid
megnyomásával táncolhatja. Mind a nyolc lyukasztási módot ugyanúgy kell átkattintani. Tartsa lenyomva a gombot a
vezérlőn hosszabb ideig a tolóerő leállításához.

Vibrációs programok

Válaszd ki kedvencedet a 8 tolóerő mód változatos választékából, csipetnyi rezgéssel fűszerezve.
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1. Gyors tolóerő
2. Gyorsabb tolóerő
3. Három lökés rövid szünettel
4. Lassú tolóerő váltakozik gyorsabb tolóerővel
5. Négy lökés, rövid szünet
6. Öt lökés, hosszabb szünet
7. Két gyors lökés, egy lassú
8. Három hosszabb lökés váltakozik öt gyors lökéssel

Vízállóság

A Dirty Dance vibrátor vízálló, így akár a fürdőben vagy a zuhany alatt is orgazmusra képes. A vízi játékok feldobják a
maszturbációt és a partnerkapcsolatokat.

Design és alak

Az átlagon felüli méretű vibrátor fényűző és masszív benyomást kelt. A pénisz hű másolata erezettel, markáns
formájú makkal és herékkel, nem fog hiányozni az ágyból. Nagyobb mérete ellenére a játék jól tart a kézben. A széles
és megbízható tapadókoronggal is elégedett lesz, amelyet minden sima felületre ragaszt, és a legtöbb pánthoz
illeszkedik. Kényeztetheti magát a ragasztással is. A dobozban a mágneses USB-kábel mellett egy ergonomikus
formájú kontrollert is találsz.

Anyag

Továbbra is simogatni és szorítani szeretné majd a lágy és puha makkot és heréket. A vibrátor szilikon kabátja
emberi bőrt utánoz, így sötétben szinte nem is tudhatod, hogy egy erotikus játékot vagy a párod hímtagját
simogatod. A szerszám ABS műanyag maggal rendelkezik, amely szilárd formát kölcsönöz neki.

Szín

A vibrátor testszíne az élő pénisz árnyalatát idézi. Engedje át magát a fantáziáknak, amelyekben titkos szexbálványa
vezető szerepet játszhat.

Méretek

A szélesebb átmérőnek köszönhetően a vibrátor tökéletesen kitölti a hüvelyt vagy a végbélnyílást, különösen a
haladóbb játékosok számára.

Teljes hossza: 21 cm
Használható hossz: 15,5 cm
Min. átmérője: 3,5 cm
Max. átmérője: 4,2 cm
Herék szélessége: 6 cm
Tapadókorong átmérője: 6,2 cm
Vezérlő méretei: 8 x 3,7 cm
Vibrátor súlya: 377 g
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Vezérlő súlya: 17 g
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