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Pulsing Pleasure vibrációs análdugó

Karbantartás

Mivel a tű vízálló, könnyen öblítheti víz alatt, amíg tiszta nem lesz. Ő fog
gondoskodni a baktériumokról és egyéb fujtajblyokról Segédeszközök
fertőtlenítése.

Töltés

A csapfogantyú oldalán található kis, könnyen észrevehető lyuk a töltéshez
szolgál. Dugja bele a töltőkábel vékony végét, majd csatlakoztassa egy USB-
forráshoz, például számítógéphez, laptophoz vagy Hálózati adapterek az
aljzathoz. Első pillantásra úgy tűnhet a lyuk, mintha nem férne bele a kábel, de
behelyezéskor kitágul. Ez azért van, hogy a tű vízálló legyen.

A gyártó egy 80% körüli töltésű tűt küld nekünk, ezért az első használat előtt érdemes teljesen feltölteni. A gombok
melletti kis lámpa villog töltés közben. Ha a tű teljesen feltöltődött, továbbra is világít.

A nulláról történő töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe. Teljesen feltöltött állapotban a tű körülbelül 40 percig bírja.

Vezérlés

Ennek a tűnek a vezérlése gyerekjáték, mindenről a gombostű alján található két gomb gondoskodik. Nyomja meg és
tartsa lenyomva a kisebbik gombot a bekapcsoló szimbólummal a tű be- és kikapcsolásához. A vibrációs programok
közötti váltáshoz használja a nagyobb körgombot. Bekapcsolt állapotban a tű mindig az 1. programon lesz.

Vibrációs programok

A tű 7 vibrációs program közül választhat, amelyek között egyszerűen a csengőgomb megnyomásával válthat.

Gyenge rezgések1.
Erősebb rezgések2.
A legerősebb rezgések3.
Lassú impulzusok4.
Gyors impulzusok5.
A leggyorsabb impulzusok6.
Két gyors impulzus a harmadikkal hosszú7.

Vízállóság

A tű teljesen vízálló, így hűséges társa a zuhany alatt vagy a fürdőben lesz.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Design és alak

Vastagabb lekerekített hegyével a tű közvetlenül a prosztatára mutat. A csapnak van még két hosszabb
kiemelkedése az oldalán, amelyek használat közben kényelmesen tartanak a felek között, és megakadályozzák a
csap elcsúszását ott, ahol nem. Ráadásul tökéletesen passzol hozzájuk.

Anyag

Szuper puha szilikon, aminek nincs szaga. Tisztának és kellemes tapintásúnak tűnik.

Szín

A fekete a kedvenc színünk anális segédeszközöknél. Képes elfedni a sár nyomait, és jól néz ki a fenekében.

Méretek

Bár a tű nem éppen a legnagyobbak közé tartozik, a tapasztalatlanoknak gondot okozhat a behelyezés a szélesebb
hegy miatt. Javasoljuk, hogy a rendszerindítás előtt pihenjen megfelelően.

Teljes hossza: 10,5 cm
Használható hossza: kb 7 cm
A legszélesebb rész szélessége: 3,5 cm
Súly: 79 g
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