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Slim vibrációs análdugó

Karbantartás

A gombostűt folyó víz alatt , szappannal kimoshatja. Segédeszközök
fertőtlenítése - az anális dugó használatának környezete (végbél) miatt
javasoljuk a gyakoribb fertőtlenítést az erotikus segédeszközök
karbantartására szolgáló speciális eszközökkel.

Töltés

Próbáltuk hagyni, hogy az anális dugó szünet nélkül rezegjen. Az akkumulátor
élettartama (közönséges alaptípus, a legolcsóbb, ami általában kapható)
körülbelül 10-12 perc (nagyon erős rezgések). 15-20 percig tart, ha a vibrációt
alacsonyabb intenzitásra állítjuk. Az akkumulátorainkat a boltban teszteltük (ez
egy elterjedt olcsó modell, kb. 15 CZK/db áron), a csomagban található
akkumulátorok eltérő ideig bírják.

Az alsó burkolat le van csavarva (az óramutató járásával ellentétes
irányban). Az akkumulátor úgy van behelyezve, hogy a + jel felfelé
nézzen (láthatóan jelölve minden elemen). Ezután csavarja vissza a fedelet (az
óramutató járásával megegyező irányba), és engedje le egy kis kerékkel alul az
óramutató járásával megegyező irányba, és állítsa be a rezgések
intenzitását .

Vízállóság

A vékony anális dugó vízálló – az akkumulátor kupakján szilikon tömítés található. Ezért meghúzás után rövid ideig
mosható folyó víz alatt, de nem alkalmas nagy fürdésre és áztatásra.

Design és alak

A Slim tű hegye kisebb átmérőjű és lekerekített. A középső részen kitágul, ld. fénykép. Az alsó láb a rakodás
közbeni megfogásra szolgál. A láb alján található egy fedél az elemek behelyezéséhez. A tű belsejében egy
vibrációs motor található, jó látni. A lábfej (kinyújtott alsó rész) lehajtható a könnyű fogás és a test belsejében való
elakadás elkerülése érdekében. A tűnek nincs tapadókorongja.

Anyag

Puha és rugalmas zselés anyagból készült . A hegye hajlítható, az alja tömör. Bár a csap rugalmas, jól tartja a
formáját. Felülete puha, sima és kellemes tapintású.
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Szín

Átlátszó halványkék, átlátszó.

Méretek

Csaphosszúság kontroll: 11,1 cm
Hossza vezérlés nélkül: 9,6 cm
Felső átmérő: 0,9 cm
A középső rész átmérője: 2,2 cm
Lábhossz: 6 cm
Súly: 48 g
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