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Vibrációs análdugó Pink Power

Karbantartás

A karbantartást ( folyó víz alatti mosást ) jelentősen leegyszerűsíti a vibráló
tojás eltávolítása. A játékok gondozásában bevált Segédeszközök
fertőtlenítése, amely alaposan megtisztítja a készüléket. A tojást kicsit
bonyolultabban szedjük ki a gombostűből, de kis gyakorlással ez nem
probléma. Ne húzza azonban a tojást a tápkábelnél fogva, mert
megsérülhet vagy elszakadhat!

Töltés

Az anális csatlakozó 3 db AAA elemmel (mikroceruza) működik. Beállítható:
Kipróbáltuk, hogy az ANAL PIN mennyi ideig rezeg megszakítás nélkül - 4 óra
40 percig bírja (beállítás: a legerősebb rezgés). Használt elemek típusa:
Excelsior Salt Battery, ALKALINE (AAA / LR03 / 1,5V).

Vezérlés

Kapcsolja be az anális vibrációs tűt (blokkot) a távirányító ON gombjával.
3 intenzitási szintet tudunk beállítani jelentős eltéréssel. 3 rezgésszintet kapcsolunk az AUTO gombbal + 7
impulzus programot állítunk be ismételt megnyomásával.
Nyomja meg az OFF gombot a rezgés kikapcsolásához.

Vibrációs programok

Előjáték: nyitány… leggyengébb rezgés (klasszikus)1.
Utazás: kötekedés… közepes vibráció (klasszikus)2.
Felkelt: izgalom… legerősebb rezgések (klasszikus)3.
Zoom: meredek lejtő… gyors lüktetés4.
Hullám: hullám… hullámingadozás (4 × rövid és 1 × hosszú)5.
Pulzációs pulzáció növekedése és pulzáció csökkentése6.
Rezgés: vibráció… 7 fokos intenzitásnövelés (2× hosszú fél másodperces szünettel)7.
Véletlenszerű: véletlenszerű kiválasztás… 3 különböző impulzusrezgés8.
Versenyző: versenyző… 1 × hosszú + 12 × rövid lüktetés9.
Csúcspont: csúcs… ugyanaz, mint a 9-es, de erősebb rezgések10.

Program 1-3 - klasszikus vibráció (növekvő intenzitás)
Program 4-től 10 -ig - impulzusos programok

Vízállóság

A rezgőtojás nélküli anális dugó teljesen vízálló . Könnyen beáztathatjuk vízbe.
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Anyag

Puha, zselés és rugalmas. Felső és alsó része rugalmas, felülete sima.

Szín

Világos rózsaszín, részben átlátszó. A tű és a fenék belsejében lévő anyagon keresztül látható…

Méretek

Hossz láb: 10 cm
Hossza láb nélkül: 8,5 cm
Felső átmérő: 1,2 cm
A középső rész átmérője: 2 cm
Alsó átmérő: 3 cm
Súly: 136 g
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