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Rock Swing análdugó gyűrűkkel és távirányítóval

Karbantartás

Néhány percen belül megtisztíthatja a vízálló anális dugót. Minden használat
előtt és után gondosan szappanozza be és öblítse le a játékot langyos
vízzel.Segédeszközök fertőtlenítése megszabadul az első pillantásra nem
látható játéktól és mikroszkopikus szennyeződésektől. Tisztítás után szárítsa
meg az anális dugót és tárolja textilzacskóban vagy eredeti dobozban. Az
erotikus játékokat külön tárolja, hogy a különféle anyagaik ne érintkezzenek és
ne károsítsák egymást.

Töltés

A gyártó körülbelül félig feltöltve küldi a készüléket, de javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel a
maximumra, hogy meghosszabbíthassa a beépített akkumulátor élettartamát és élettartamát. Könnyedén töltheti a
mellékelt USB kábellel. Rögzítse a mágneses végét a fém fülekhez a távirányító közepén vagy a segédprogramon,
ahol a vezérlőgombok alatt találja őket. Ezután csatlakoztassa a másik végét a tápegységhez vagy az elektromos
aljzathoz az AC adapteren keresztül. A töltés körülbelül 1,5 órát vesz igénybe, ezalatt a vezérlőgombok alatt (a
vezetőn és a távirányítón) világítanak a jelzőfények töltés közben. A töltés pillanatában villognak. A játék körülbelül 1
órán keresztül képes rezegni egy mozdulattal.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű kezelést két gombbal. Az egyenes vonalú vezérlőgomb szabályozza az anális
kiemelkedés rezgését. A készülék aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig. Amint a
játékot bekapcsolják, a vezérlőgomb alatti piros LED kigyullad. Ismét, de most rövid megnyomásokkal olyan vibrációs
programokat vált, amelyek masszírozzák a prosztatát. Amint rákattint az utolsó, tizedik programra, és újra
megnyomja a gombot, azonnal visszatér az első rezgésmódba. Ha ki szeretné kapcsolni a rezgést, csak tartsa
lenyomva a gombot körülbelül 3 másodpercig, és a készülék kikapcsol.

Ugyanez az eljárás vonatkozik a játék közepén fellépő rezgések szabályozására is, amelyeknek a feladata a gát
stimulálása. A nap és szivárvány piktogrammal ellátott vezérlőgomb hosszú, három másodperces aktiválása aktiválja
a vezérlőpult alatt elrejtett vibrációs motort. A gomb alatti piros LED is világít. Újbóli megnyomásával végigkattinthat
mind a tíz rezgésprogramon. Az utolsó után az elsőn újra rezeg a játék. A rezgés kikapcsolásához mindössze annyit
kell tennie, hogy körülbelül 3 másodpercig lenyomva tartja a vezérlőgombot, és a játék kikapcsol.

Ha a távirányítót használja, mindössze annyit kell tennie, hogy először aktiválja a segédprogramot a vezérlőpult
bármely gombjával. Ezután nyomja meg hosszan, három másodpercig a távirányító bármelyik gombját a
bekapcsoláshoz, majd nyomja meg röviden a rezgési programok váltásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva
bármelyik gombot a vezérlő kikapcsolásához és a szerszám vibrációjának leállításához. Ezután már csak a játékot kell
kikapcsolni, és el lehet rejteni egy fiókba.

Vibrációs programok

Összesen 20 vibrációs program (motoronként 10) mutatja meg a férfiaknak az utat a csodálatos paradicsomba.
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Anális protruziós programok
1. Alacsony intenzitású klasszikus állandó rezgés
2. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
3. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
4. Hosszú impulzusú rezgések
5. Rövid, lassú impulzusú rezgések
6. Rövid, gyors impulzusú rezgések
7. Lassan növekvő és csökkenő rezgésintenzitás
8. Hosszú impulzus rezgések növekvő intenzitással
9. Négy gyors impulzus helyett egy hosszú
10. Négy hosszú impulzusrezgést egy rövidre cserélünk

Programok a segédprogram közepén (a gáton)
1. Alacsony intenzitású klasszikus állandó rezgés
2. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
3. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
4. Hosszú impulzusú rezgések
5. Rövid, lassú impulzusú rezgések
6. Rövid, gyors impulzusú rezgések
7. Lassan növekvő és csökkenő rezgésintenzitás
8. Hosszú impulzus rezgések növekvő intenzitással
9. Négy gyors impulzus helyett egy hosszú
10. Négy hosszú impulzusrezgést egy rövidre cserélünk

Vízállóság

Az anális dugó vízálló. Tehát uraim, szívják fel a pezsgőfürdőt és élvezzék a kellemes kikapcsolódást munka után,
egy csepp izgalmas prosztata masszázzsal fűszerezve.

Design és alak

A rugalmas, fekete eszköz nem feltűnő, és első pillantásra aligha sejti, mire való. Szeretjük a lapos és rugalmas,
fogazott anális nyúlványt, melyet az urak saját igényeik szerint alakítanak ki. A keskeny anális dugó könnyen
becsúszik a seggbe, és a pénisz és a herék szilárd erekciós gyűrűi jól tartják a helyüket. Összességében a játék jól
illeszkedik a kezedbe, még ovális alakú távirányítójával is.

Anyag

Bele fogsz szeretni a szilikon tökéletesen sima, bársonyos felületébe. Ujjbegyeivel felfedezheti a készülék minden
bevágását, vonalát és hajtását. A szilikon anyagot nagyra értékeljük tartóssága és nem porózus tulajdonságai miatt,
amelyek megkönnyítik a tisztítást.

Szín

Az elegáns fekete szín férfiasnak és magabiztosnak tűnik. A gyakorlati oldalát is értékelni fogja a játékok során.
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Méretek

Méreteinek köszönhetően a játék minden élvezet fiókjába elfér.

Támogatás

Teljes hossza: 27 cm
Az anális dugó használható hossza: 10 cm
Az anális kiemelkedés minimális szélessége: 2 cm
Az anális kiemelkedés maximális szélessége: 3 cm
Anális kiemelkedés vastagsága: 1 cm
Az erekciós gyűrű minimális átmérője: 3,5 cm
Az erekciós gyűrű maximális átmérője: 5,5 cm
A heregyűrű minimális átmérője: 4 cm
A heregyűrű maximális átmérője: 6 cm
Súly: 91 g

Távirányító

Teljes hossza: 7 cm
Maximális szélesség: 3,5 cm
Súly: 45 g
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