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Rude Boy análdugó prosztata masszázshoz

Karbantartás

Használat után és előtt mossa le a szilikon részt szappanos vízzel, és hagyja
megszáradni . Segédeszközök fertőtlenítése eltávolít minden szennyeződést.

Töltés

A tojás egy 1,5 V-os (N típusú) elemmel működik. A csomag tartalmazza, nem
tölthető. Távolítsa el a LEMERÜLT elemeket . Az akkumulátor élettartama
az akkumulátor minőségétől és a rezgéshasználattól függ. Ha a vibráció
gyenge, cserélje ki az elemet egy újra. Boltunkban van ilyen típusú
akkumulátor - GP LR1 1.5V (az elemeket a csomag már tartalmazza).

Akkumulátor élettartama : tesztünk szerint 2 óra 33 percig rezeg (használt akkumulátor – GP LR1 1,5V).
Egy óra múlva a vibráció kb.20%-kal kezd gyengülni , újabb óra múlva kb.70 %-kal gyengébb a vibráció, és 20
perc múlva a Rude-Boy teljesen kikapcsol.

Akkumulátor csere:
Csavarja ki a rezgőtojás készülékből kiálló részét. Húzza ki a fehér papírt , majd helyezze be az elemet úgy, hogy
a + jelű vége bekerüljön a gyakran + jellel is jelölt végébe.
A burkolat felcsavarása után a kütyü alján található fekete gomb erősebb megnyomásával indíthatja el a
vibrációt.

Vezérlés

Kapcsolja be a rezgéseket a kisebb fekete gombbal. A gomb átkapcsolásával 3 rezgésszintet állíthatunk be (a
leggyengébbtől a legerősebbig).

Vibrációs programok

1. Klasszikus rezgések 3 intenzitási fokozatban
2. 4 impulzusprogram (különböző beállítások)

Impulzus programok:
1. pulzálás rövid időközönként hosszabb időközönként (az impulzusok gyors váltakozása és hosszabb rezgések)
2. pulzálás közepesen rövid időközönként (a rezgés és a szünet gyorsabb váltakozása)
3. pulzálás hosszú időközönként rövid rezgéssel (hosszú rezgés felváltása rövid rezgéssel)
4. pulzálás rövid időközönként (leggyorsabb váltakozó rezgés és szünet)

Design és alak

A külső szilikon rész az U betűre emlékeztet, a szélesebb végén 7 kisebb kiemelkedés található a kellemesebb
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stimuláció érdekében. Összességében egy közepes méretű kütyü, első használatkor kissé kényelmetlen lehet
beállítani, de csak egy kis gyakorlást igényel.

Anyag

Puha klinikai szilikon . Rugalmas, ugyanakkor feszes, gyengéd és antiallergén is. Első érintésre keménynek tűnhet,
de amikor használja, értékelni fogja, hogy a készülék nem mozdul sehova, és pontosan ott irritálja, ahol szeretné.

Szín

A játék átlátszatlan fekete színű. A vibráló tojás aranyszínű, fekete csattal.

Méretek

Hossza: 12,3 cm
Az egyik rész átmérője (végbélnyílásba történő behelyezés): 2,5 cm
A középső rész átmérője: 2,7 cm
A második rész átmérője: 3,4 cm
Súly: 184 g
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