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Smooth Fantasy vibrációs análdugó

Karbantartás

A karbantartás csak néhány percet vesz igénybe. A tű vízálló kialakításának
köszönhetően könnyedén tisztíthatja enyhe szappannal és vízzel. Segédeszközök
fertőtlenítése tökéletesre szorítja a tisztítóeszközöket. Csak permetezze a gombostű
felületére, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le.

Töltés

A tű gyárilag kb. 70%-ra fel van töltve, de az akkumulátor élettartamának
meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse
fel a tűt. Ez körülbelül 1,5 órát vesz igénybe, majd a tű akár 2 órán keresztül is
rezeghet. A töltés USB-kábellel történik, amelyet a fő gombon lévő kis aljzatba dugsz.
Helyezze be megfelelően a csatlakozót. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét
egy elektromos aljzatba az adapteren keresztül. Bekapcsoláskor a gomb kéken villog,
és töltés közben világít.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű kezelést, mert az anális csatlakozó egyetlen
gombbal működtethető. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot körülbelül
3 másodpercig. Ugyanezt csinálja, amikor kikapcsolja. Ezután rövid megnyomásokkal
válthat a vibrációs programok között.

Vibrációs programok

Összesen 7 vibrációs program fog kellemesen felizgatni reggel, este pedig elfárasztani.

Gyenge rezgések1.
Erősebb rezgések2.
A legerősebb rezgések3.
Lépő rövid rezgések4.
Rövid impulzusú rezgések5.
Gyorsabb impulzusrezgés6.
Három hosszabb impulzus és egy negyedik hosszú vibráció7.

Vízállóság

A Smooth Fantasy vibrációs anális dugó teljesen vízálló. Így mehet vele a fürdőkádba vagy a pezsgőfürdőbe.

Design és alak

A tű anatómiai alakja ballisztikus rakétára emlékeztet. A kerek láb jól tart és könnyen kezelhető a csap be- és
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eltávolításakor. A keskeny hegy megkönnyíti a behelyezést, mivel fokozatosan kiterjeszti az análist. Összességében a
tű minimalistának és elegánsnak tűnik.

Anyag

A sima, szilikon anyag lágyságával és hipoallergén tulajdonságaival kápráztat el. Egy csepp géllel a seggedbe
csúszik, mielőtt elmondod az elefántnak.

Szín

A bársonyos fekete szín magába szívja minden vágyát és valóra váltja azokat.

Méretek

Rezgő anális dugó Smooth Fantasy két méretben a kissé haladók és tapasztaltabbak kedvére.

Kicsi:

Teljes hossza: 10,9 cm
Használható hossz: 8,9 cm
A legszélesebb rész szélessége: 3,6 cm
Állvány szélessége: 5,1 cm
Súly: 87 g

Nagy:

Teljes hossza: 14 cm
Használható hossz: 12 cm
A legszélesebb rész szélessége: 4,4 cm
Állvány szélessége: 5,5 cm
Súly: 149 g
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