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Dark Fantasy vibrációs análdugó

Karbantartás

Tekintettel arra, hogy a tű vízálló, elegendő folyó víz alatt egy csepp
szappannal leöblíteni. Ha abszolút tisztaságot szeretne, nyúljon a mellékelt
mintához. Ha vaginálisan fogja használni a tűt, akkor az lesz Segédeszközök
fertőtlenítése feltétlenül szükséges.

Töltés

Az akkumulátor élettartamának és élettartamának meghosszabbítása
érdekében javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel az anális
csatlakozót. A tű alsó szélén, a DC jelzés mellett egy vak töltőnyílást talál.
Illessze bele a kerek csatlakozót, és csatlakoztassa az USB-kábel másik végét
az adapteren keresztül egy elektromos aljzathoz. A vezérlőgomb alatti fehér
LED töltés közben villog. Teljesen feltöltött állapotban a lámpa égve marad.
Nekünk kb 1 órát vett igénybe a töltés, utána kb 40 percig sikerült
maximálisan rezgetnie a pöcköt. A tüske a kisülés mértékéről a fehér LED
diódájával árul el, ami a készülék bekapcsolásakor világít és idővel kialszik a
fénye. Ezért ha halványuló diódákat észlel, csatlakoztassa a rezgőtűt a
tápegységhez, hogy ne kapcsoljon ki a legjobban.

Vezérlés

A gombostűt a bal hátuljával vezérelheti, csak nyomja meg az egyik gombot a tű alján. A rezgés bekapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, majd kapcsolja ki azt is. Ezután egy rövid megnyomással válthat a
vibrációs programok között.

Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs program kényezteti majd ritmusával a férfi prosztatát.

Gyenge rezgések1.
Erősebb rezgések2.
A legerősebb rezgések3.
Rövid impulzusú rezgések4.
Három rövid impulzus és egy negyedik hosszú5.
Lassan növekvő és csökkenő impulzusok6.
Növekvő rezgések7.
Öt hosszú rezgés, hat rövid rezgés és gyors rezgés8.
Kilenc gyors rezgés és egy hosszú9.
Hosszú rezgések és gyors rövid impulzusok10.
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Vízállóság

A Dark Fantasy anális dugó vízálló felülettel rendelkezik, így a reggeli zuhanyozást egy adag vibrációval fűszerezheti.
Látni fogja, hogy egész nap fültől fülig mosolyogni fog.

Design és alak

Első pillantásra a tű prémiumnak tűnik. A teljes felület sima, anélkül, hogy észrevehető illesztéseket észlelnének,
amelyek gyakran megtalálhatók a gyengébb minőségű termékekben. A kiterjesztett hegy tökéletesen illeszkedik a
prosztatára, és nagyszerű vibrációs masszázst biztosít. A kissé kiszélesített lábfej vezérléssel jól illeszkedik a felek
közé, így nem nyomódik. A sarokból egy rövid kerek zsinór nyúlik ki, amely erekciós gyűrűvel végződik.
Összességében az anális csatlakozó könnyen kezelhető.

Anyag

A Dark Fantasy anális dugó finom szilikonból készül, amely puha és sima tapintású. Ennek köszönhetően a
gombostűnek kellemes illata van a dobozból kihúzva, ezzel is fokozva a fényűző dizájnt.

Szín

Sötét fekete, mivel szeretjük az anális játékokat. Mindenhez jól passzol és elrejti a szennyeződéseket.

Méretek

Teljesen kezdőknek nem ajánljuk ezt a tűt. A szélesebb hegyet kissé nehezebb behelyezni. De ha egyszer túl vagy
rajta, igazi élvezet vár a prosztatádra.

Hossza: 11 cm
Csap szélessége: 3 cm
A gyűrű átmérője: 4,1 cm
Használható hossz: 9,4 cm
Súly: 101 g
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