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Probe vibrációs análdugó

Karbantartás

A Probe csap vízálló felülettel rendelkezik, így minimális időt kell töltenie a
karbantartásával. Az esemény után öblítse le folyó víz alatt egy csepp
szappannal, majd szárítsa meg puha törülközővel. Segédeszközök
fertőtlenítése megszabadítani a szerszámot a rejtett szennyeződésektől.
Tárolja a száraz tűt az eredeti csomagolásban vagy textil tasakban, hogy más
játékok anyagai ne érintkezzenek egymással és ne sérüljenek meg.

Töltés

A gombostű gyárilag körülbelül egyharmadát töltve érkezett, de az első
használat előtt javasoljuk, hogy a játékot teljesen töltse fel. Ezzel kíméli a
készülék akkumulátorát és élettartamát.

A gyártó azt állítja, hogy a töltés egy órát vesz igénybe, és a játék tesztelése után ugyanennyire jutottunk. Tolja be
az USB-kábelt a vezérlőpanel melletti vak aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a töltőadapterhez. A töltési
folyamat végén villogó piros fényről tudja megállapítani, hogy a tű töltődik. A legerősebb rezgések esetén a
segédeszköz körülbelül 25 percig, a gyengébbekkel 45 percig bírja működését.

Vezérlés

Az irányítás egyszerű, mint egy pofon. A rezgőcsap mindössze egyetlen gombbal működtethető, és hosszan tartó
megnyomásával be- és kikapcsolhatja a szerszámot. A gomb rövid megnyomásával válthat a vibrációs programok
között.

Vibrációs programok

Válassza ki kedvencét a tizenkét vibrációs program széles kínálatából.

Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású1.
Klasszikus vibráció - közepes intenzitású2.
Klasszikus vibráció - nagy intenzitású3.
Gyors impulzusok4.
Lassú impulzusok5.
Gyorsan növekvő impulzusok6.
Szinuszos - folyamatosan csökkenő és növekvő rezgések7.
Négy rövidebb és két hosszabb impulzus8.
Három rövidebb és két hosszabb impulzus9.
Változó gyengébb és erősebb rezgések10.
Fokozatosan rövidülő impulzusok11.
Gyorsan mozgó impulzusok és két rövid rezgés12.
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Vízállóság

Az anális dugó vízálló kivitelű, így könnyen tisztán tarthatja higiénikusan.

Design és alak

A Probe anális dugó dizájnjában egy bordugóhúzóra emlékeztet. Ez a jóképű férfi nem nyitja ki az üveget finom
gyümölcslével, de ovális formájának köszönhetően könnyen becsúszik a seggedbe. A játék jól tart a kézben, és a
széles láb megkönnyíti a gombostű behelyezését. A lábfej alján egy aranyszínű műanyag csíkkal bélelt kezelőpanelt
is találunk.

Anyag

A szilikon nem porózus anyag, amelyet az egészségügyben is használnak. Puhaságának köszönhetően a szamár a
legjobb gondozásban lesz.

Szín

A matt fekete szín erőt és izgalmat idéz elő. Hagyd, hogy elragadják az élvezet irritáló hullámai.

Méretek

A gombostű mérete pont megfelelő a kezedben. Méreteinek köszönhetően bármilyen aktatáskában elfér, így bárhol
élvezheti a játékokat.

Teljes hossza: 9,7 cm
Használható hossz: 7,6 cm
Átmérő a legszélesebb részén: 2,9 cm
Átmérő a legkeskenyebb részén: 1,5 cm
Láb szélessége: 8,3 cm
Súly: 72 g
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