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Vibro Partners anál készlet

Karbantartás

A vízálló készletet a bal hátsó oldalon karbantarthatja. Azonban csak törölje le
a vibrációs patront egy nedves ruhával, hogy a víz ne folyjon az
akkumulátortartályba. A többi edényt beszappanozzuk, folyó víz alatt mossuk
és törölközővel szárítsuk meg. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik
erotikus játékai tökéletes tisztaságáról. A segédeszközöket külön tárolja, hogy
ne sértse meg az anyagukat. Jó szolgálatot tesz egy textiltáska vagy eredeti
csomagolás.

Töltés

A vibrációs kazettát egy AAA elem (mikroceruza) működteti, amelyet a csomag nem tartalmaz. Az akkumulátor
patronba helyezéséhez csavarja le az alsó részt a vezérlőgombbal, és helyezze be az akkumulátort a „+” jellel lefelé.
Ezután csavarja vissza a fedelet.

Azt tapasztaltuk, hogy a kazetta a használt akkumulátor minőségétől függően több órán keresztül is kitart. Mielőtt az
eszköz lemerül, a teljesítmény fokozatosan gyengül.

Vezérlés

Egyetlen gombbal egyszerűen vezérelheti a rezgőpatront. A kazetta rövid megnyomása be- és kikapcsolja a rezgési
módokat. Az utolsó program váltása után a kazetta kikapcsol.

Vibrációs programok

Öt vibrációs program gondoskodik a kellemes anális stimulációról.

Klasszikus leggyengébb vibráció1.
Klasszikus erősebb vibráció2.
Gyors impulzus vibráció3.
Két gyorsabb impulzus váltakozik egy hosszú impulzussal4.
Szinuszos – egy hosszan növekvő és fokozatosan csökkenő rezgés két gyors impulzussal ér véget5.

Vízállóság

Az anális csatlakozóval és a behelyezett patron nélküli labdákkal jól szórakozhat a fürdőkádban vagy a
pezsgőfürdőben. De jobb, ha nem hívja meg a rezgőpatront vízi játékokra. Megfojthatod.

Design és alak

A fekete segédeszközök egyszerű és praktikus kialakítása a minőségi tervezésen alapul.
A klasszikus ballonos beöntés keskeny rögzítéssel jól tart a kézben és jól vezet.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

A keskeny hegyű és jellegzetes sarkú Anális dugó szépen becsúszik a fenekébe.

Az anális golyók első golyója kissé a hegyéig van formázva a könnyebb behatolás érdekében. Bordugóhúzóra
emlékeztetnek bennünket.

A hengeres rezgőpatront egy tűbe vagy golyókba helyezheti, és minivibrátorként is használhatja a csikló vagy a
mellbimbók számára. A patron mindkét készülékből nehezebben húzható ki, ezért behelyezéskor javasoljuk, hogy
kenje be egy csepp kenőanyaggal.

Anyag

Sima felületének és nem porózus tulajdonságainak köszönhetően beleszeret a hipoallergén szilikon anyagba.
A beöntés rögzítése ABS műanyagból készült.

Szín

Az elegáns fekete szín felébreszti benned a kalandvágyat és az új élmények felfedezését.

Méretek

A segédeszközök kisebb méretei különösen a kezdőknek tetszenek, akik csak nézelődnek az anális játékok világában.

Anális csatlakozó:

Teljes hossza patron nélkül: 12,7 cm
Használható hossza: 9 cm
Átmérő a legszélesebb részen: 3,5 cm
A hegy átmérője: 0,5 cm
Szár átmérője: 2 cm
Láb átmérője: 8,2 cm
Súly patron nélkül: 87 g

Anális golyók:

Teljes hossza patron nélkül: 18 cm
Használható hossz: 14 cm
Az 1., 2. és 3. golyó átmérője: 2,7 cm
A 4. golyó átmérője: 2,8 cm
Szár átmérője a csúcson: 1,1 cm
Szár átmérő a lábnál: 2,4 cm
Láb átmérője: 8 cm
Súly patron nélkül: 83 g
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Beöntés:

A beöntés teljes hossza: 17 cm
Behelyezett applikátor hossza: 5,5 cm
Az applikátor átmérője alul: 0,9 cm
Az applikátor lekerekített hegyének átmérője: 0,6 cm
A ballon térfogata: 220 ml
A léggömb hossza: 10,5 cm
A léggömb átmérője: 8 cm
Súly: 102 g

Rezgő patron:

Teljes hossza: 8,5 cm
Átmérő: 1,7 cm
Súly: 29 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért és balesetekért.
• tágítók: húgycsősérülés veszélye, ne folytassa a fájdalmat, használjon elegendő mennyiségű steril síkosító gélt, ne
használjon közönséges síkosító gélt.
• beöntés: végbélsérülés veszélye, zuhanyozáshoz kapcsolódó beöntés - megfelelő mennyiségű langyos víz.
• nőgyógyászati tükrök: a hüvely sérülésének veszélye ügyetlen kezelés során.
 
www.ruzovyslon.cz
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