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Diamond Vibe vibrációs análdugó

Karbantartás

Egy izgalmas kaland után alaposan meg kell fürödnie. És mivel a rezgőcsap
vízálló és nincs repedés, egyszer-kétszer működni fog. Javasoljuk, hogy langyos
víz alatt öblítse le, és nyugodtan szappanozza be egy kicsit. Segédeszközök
fertőtlenítése különösen fontos azok számára, akiket anális játékokhoz
terveztek. A fertőtlenítés használatával 100%-os bizonyosságot érhet el, hogy
az anális dugót nem csábítják el szenvedélyes baktériumok.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel az anális csatlakozót. Ez
meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és élettartamát. A töltőnyílást a
tűtalp oldalsó szélén találja a gravírozott DC betűk alatt. A kábelt teljesen be
kell nyomni. A mobiltelefon-adapterhez csatlakoztatva a láb szélén lévő fehér
LED villog, és töltés után is világít. A csap gyárilag teljesen fel van töltve.
A gyártó szerint a töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe. Ezután a csap
maximális teljesítménnyel körülbelül 1,5 órán át, alacsonyabb rezgésszinten
pedig legfeljebb 2 órán át bírja a rezgést.

Vezérlés

Az egyszerű kezelés egy gombként szolgáló gyémánttal örömet okoz. Az anális dugó utazási zárral van felszerelve.
Ezért a csap bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gyémántot körülbelül 3 másodpercig. Bekapcsolás
után a tű vibrál, szélén pedig egy fehér dióda világít, mely világításával és villogásával a rezgések ritmusát másolja.
Ezután már csak egy rövid megnyomást kell megnyomnia az egyes programok közötti választáshoz. Végül nyomja
meg és tartsa lenyomva a gyémánt gombot a rezgés ismételt kikapcsolásához.

Vibrációs programok

10 vibrációs program kényezteti análisát úgy, hogy aligha lesz kedve visszatérni a klasszikus anális csapokhoz rezgés
nélkül.

Gyenge vibrációs intenzitás1.
Közepes vibrációs intenzitás2.
Erős vibrációs intenzitás3.
A gyorsuló rövid impulzusok hosszú vibrációban csúcsosodnak ki4.
Lassú és hosszú impulzusok5.
Gyors és rövid impulzusok6.
Három rövid impulzust egy hosszú impulzusrezgés vált fel7.
Két rövid impulzus két hosszú impulzus helyett8.
A rövid és hosszú impulzusok váltakozása9.
Kilenc rövid impulzust egy hosszú impulzusrezgés vált fel10.
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Vízállóság

A vízi játékok a Diamond Vibe vibrációs anális csatlakozóval elég vadak lesznek. A fogas vízálló, így játszhatsz vele a
kádban, pezsgőfürdőben vagy akár a zuhany alatt is.

Design és alak

A fekete, ergonomikusan jól formázott tű, alján csillogó gyémánttal, űrrakétára emlékeztet. A kisebb-nagyobb méret
a jellegzetes saroknak köszönhetően jól tart a kézben, tökéletesen illeszkedik és nem nyomódik sehova az análisban.
Az elegáns dizájn vonzza a tekintetet és a kezet a felfedezéshez és a simogatáshoz.

Anyag

A hipoallergén szilikon anyag kellemes tapintású, és a síkosító géllel együtt becsúszik a végbélnyílásba, mielőtt hívná
az elefántot.

Szín

A fekete szín, amelyet az ezüst gyémánt ragyogó fénye metsz át, elbűvöl. Alig tud ellenállni a kísértésnek, hogy az
anális élvezet legmélyére merészkedjen.

Méretek

A két méretben kapható fogas örömet okoz kezdőknek, haladóknak és ínyenceknek.

Kis méret

Teljes hossza: 9,6 cm
Használható hossz: 6,5 cm
Legszélesebb átmérője: 3,1 cm
Sarok alatti átmérő: 2,1 cm
Súly: 61 g

Nagy méret

Teljes hossza: 11,3 cm
Használható hossz: 8,2 cm
Legszélesebb átmérője: 4,6 cm
Legszélesebb csap átmérő: 3,8 cm
Sarok alatti átmérő: 2,1 cm
Súly: 88 g
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