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XPander tágító análdugó

Karbantartás

Az XPander ügyesen megtervezett. Kiveheti a rezgőpatront, így gond nélkül és
alaposan kimoshatja a tűt. Végül is az anális játékok alaposabb öblítést
igényelnek. Segít a 100%-os tisztításban Segédeszközök fertőtlenítése.

Töltés

A gombostű szétterítéséhez lé kell. Játékosan adják majd neki Elemek. A tű két
AAA mikroceruza elemet tartalmaz.

Vezérlés

A gombostűk kezelése olyan egyszerű, egyetlen gombbal. Megnyomásával a gombostű mindig ráterül az 1. számú
vibrációs programra. Újbóli megnyomásával válthatunk a programok között. A patron kikapcsolásához tartsa
lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Vibrációs programok

Válasszon 5 vibrációs és pulzusprogram közül:

Klasszikus rezgések – gyengébb finom rezgések1.
Klasszikus rezgések - erős rezgések2.
Impulzusrezgések – gyors, egymást követő erős impulzusok3.
Impulzusrezgés - 2 gyenge impulzus váltakozása egy erős impulzussal4.
Impulzusrezgések - a rezgések fokozatos hozzáadása, amelynek tetején 3 erős impulzus van, ami után a5.
rezgések gyengülnek, alul pedig további 2 erős impulzus. A hullámok ciklusa impulzusokkal megismétlődik.

Vízállóság

Összességében nem javasoljuk a csap áztatását. Ha szereti a vízi játékokat, használja az XPandert vízben vagy
zuhany alatt rezgőpatron nélkül. De ügyeljen arra, hogy betöltéskor ne mossa le a gélt, mert a tűt nehezebb lehet
betölteni.

Design és alak

Egy elegánsan tárolt Xpandert találsz egy mágneses záródású luxusdobozban. A forma egy pisztolyra emlékeztet –
keskeny a hegye a könnyű behelyezés érdekében. A fogantyú a gát alakját másolja.

Anyag

Puha, puha és mégis erős, nem veszélyes Silikomed. Felülete gumisabb.
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Szín

Fekete szín - a legjobb anális játékokhoz.

Méretek

A tű teljes hossza: 14,8 cm
Használható tűhossz: 9,5 cm
Használható tűszélesség: 4,4 cm
Használható csapszélesség összenyomás után: 3,2 cm
Szár hossza: 2,6 cm
Fogantyú hossza: 8,4 cm
Súly: 107 g
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