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Butt Vibe vibrációs análdugó

Karbantartás

A gombostű gondozása egyáltalán nem bonyolult, és bal háttal is kezelheti.
Csak alaposan öblítse le a tűt meleg víz alatt, és mossa le szappannal. Jól fog
szolgálni a végén Segédeszközök fertőtlenítése, mert ezzel biztos lehet benne,
hogy a játék tökéletesen tiszta és készen áll a további használatra.

Töltés

A fogas vibrál Elemek. Csak helyezzen be 3 AAA elemet a vezérlőbe, és már
indulhat is. Jó tapasztalataink vannak a hosszú élettartamú Kodak
akkumulátorokkal kapcsolatban. Szeretjük, hogy az elemtartó fedele csúszik.
Nem kell annyira szeretni, és minden körmödet törni rajta. Csak csúsztassa ki,
helyezze be az elemeket és csúsztassa be. Milyen könnyű.

Vezérlés

A tű bekapcsol a vezérlőn. A kábelcsatlakozás mellett találja a gombot. A rajzolt be/ki szimbólumról ismeri fel.
Nyomja meg a gombot, és a tű vibrálni kezd. Ugyanazzal a gombbal kényelmesen válthatunk programot. Kicsit
sajnáljuk, hogy csak egy irányba váltanak a programok. Tehát ha végignézi kedvenc programját, vissza kell
kattintania hozzá. Ha ki szeretné kapcsolni a tűt, csak tartsa lenyomva a gombot egy ideig. Amikor újra bekapcsolja a
tűt, elindul az a program, amelyik a következő volt abban a sorrendben, amelyben a tűt kikapcsolta.

Vibrációs programok

Erős rezgések1.
Közepes vibráció2.
Gyenge rezgések3.
Vágott emelkedő rezgések4.
Lassú impulzusok5.
Gyors, emelkedő és csökkenő rezgések6.
Gyors impulzusok7.
Szívverés8.
Erős rezgések rövid szünettel9.
Gyenge rezgések rövid szünettel10.

Vízállóság

A tű vízálló, ezért óvatosan öblítse le folyó víz alatt, és alaposan mossa le szappannal. Hosszú játékokhoz a
fürdőkádban vagy a zuhany alatt, de nem építve. Ha víz kerül a távirányítóba, a tű megsérülhet.

Design és alak

A csap klasszikus kúpos alakú. A keskeny, lekerekített hegy könnyen és fájdalommentesen behelyezhető, a táguló
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forma pedig szépen kitölti a popsit is. A minőségi tapadókorong sarokként is szolgál, amely véd a fenékbe való
beszorulástól. A vezető hosszúkás blokk alakú. A tetején, ahol a vezérlő található, egy vésett hálószerkezetet
találunk, amely pókhálóra emlékeztet. Maga a vezérlő matt, de a textúrája fényes.

Anyag

A Butt Vibe tű orvosi szilikonból készült. Mi az Elephantnál szeretjük a szilikont. Antiallergén, puha tapintású és
nagyon könnyen karbantartható! A meghajtó kiváló minőségű ABS műanyagból készült.

Szín

Maga a tű és a vezérlő is fekete. A kontrollerre egy piros csík került, ami körbesorozza és szépen díszíti.

Méretek

A gombostű méretét különösen a kezdők fogják értékelni, akik elriasztják a nagyobb játékokat a seggben. A Butt Vibe
keskeny, és az egyik rövidebb anális dugó.

Teljes hossza: 12,5 cm
Használható hossz: 10,5 cm
Tapadókorong átmérője: 5 cm
A tű legszélesebb részének átmérője: 3,2 cm
Csap súlya: 82 g
Vezető súlya: 67 g
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