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Prostate Jet vibrációs análdugó

Karbantartás

Minden használat után szappanozza be és öblítse le a csapot meleg víz alatt.
Segédeszközök fertőtlenítése segít a tisztítás 100%-os tökéletesítésében, mert
megszabadít minden (még azoktól a mikroszkopikus méretű)
szennyeződésektől is. Csak permetezzen, hagyja hatni egy percig, majd öblítse
le. Ezután egyszerűen tegye az anális dugót például egy táskába vagy
dobozba, a többi segédeszköztől elkülönítve egy fiókba, és várjon egy újabb
közös utazást.

Töltés

Az anális csatlakozó egy darab AAA elemmel működik, amelyet a
vezérlőgombbal történő fedél lecsavarása után helyez a tűbe. Mielőtt azonban
megtenné, el kell távolítania a felcsavarodott fóliát a csőről, amely védi a
készülék belsejében lévő fém csatlakozókat szállítás közben. Ha ezt nem tenné
meg, az elem behelyezésekor az anális csatlakozó nem kapcsol be.

Vezérlés

Bekötött szemű, könnyen használható. A gomb be- vagy kikapcsolásához körülbelül 2 másodpercig le kell nyomva
tartani a vezérlőgombot. Az anális csatlakozónak csak egy rezgése van, így játék közben nem kell a váltással és a
legjobb rezgésprogram megtalálásával foglalkozni.

Vibrációs programok

A Prostate Jet vibrációs anális dugó egyetlen vibrációs programmal fog tetszeni, amely klasszikus, közepes
intenzitású vibrációt kínál.

Vízállóság

A vibrációs anális dugó Prostate Jet vízálló. Ha szereted átadni magad a vízi szórakozásnak, akkor egy
elválaszthatatlan pár leszel, akik megpörgetik a fürdőben, zuhanyban vagy akár a pezsgőfürdőben.

Design és alak

A fekete anális dugó anatómiailag meghosszabbított hegyével a prosztata irritációjához és a jellegzetes horgonyszerű
lábbal tökéletesen illeszkedik a kézbe. Ezért játékosan bevezetett és jól tart. A vezérlőgomb középen áll ki a lábból.

Anyag

Bele fogsz szeretni abba a minőségi szilikonba, amelyből a tű készül. Ujjbegyeit úgy csúsztatja a sima felületén, mint
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egy női test finom bőrén.

Szín

A titokzatos fekete azt a szenvedélyt és bátorságot mutatja, amely felkavarja a vért az erekben, és ösztönzi a
játékvágyat.

Méretek

Méretéből adódóan egyszerűen elfér a kezedben, és minden férfi prosztatának tetszeni fog.

Teljes hossza: 12,2 cm
Használható hossz: 7,9 cm
Átmérő a legszélesebb részén: 2,8 cm
A hegy átmérője: 1,5 cm
Láb átmérője: 7,9 cm
Súly: 69 g
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