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RoZen vibrációs análdugó erekciós gyűrűvel

Karbantartás

Öblítse le a vízálló popsi dugót meleg víz alatt, és minden használat előtt és
után alaposan szappanozza be. Ezután hagyja az eszközt jól megszáradni.
Segédeszközök fertőtlenítése Ez megszabadítja a játékot minden olyan
baktériumtól, amelyet csak mikroszkóp alatt vehetnél észre. Csak fújja rá a
szerkentyűre, hagyja rajta egy ideig, majd öblítse le. Végül csak tárolja a
játékot az eredeti dobozában vagy vászonzacskóban, a fiókban lévő többi
eszköztől elkülönítve. Ez megakadályozza, hogy a szexuális játékok különböző
anyagai reakcióba lépjenek és károsítsák egymást.

Töltés

A RoZen rezgő dugó egy 1,5 V-os (N típusú) elemmel működik, amelyet a
csomagolásban talál. Az akkumulátor nem újratölthető, ezért cserélje ki egy
újjal, ha lemerül. Ezt úgy teheti meg, hogy kicsavarja a kütyüből kilógó arany
elemrészt. Húzza ki a fehér papírt, és helyezze be az elemet úgy, hogy a +
jellel jelölt vége az azonos szimbólummal jelölt részen feküdjön. Miután
becsavarta az arany fedelet, indítsa el a rezgést a belőle kilépő fekete gomb
erősebb megnyomásával.

Az akkumulátor élettartama a rezgés minőségétől és használatától függ.
Amikor normál elemmel teszteltük a tartósságot, 2 óra 25 percet mértünk, az
erős rezgés kb. 1 óra 45 percig tartott, majd a rezgés intenzitása csökkent.
Ezért javasoljuk, hogy vásároljon csere GP LR1 1,5 V-os akkumulátorokat. Ne
felejtse el kivenni az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a
segédeszközt. Ez megakadályozza a nem kívánt kisülést.

Vezérlés

Könnyen és gyorsan megtanulható. A vibráló motor bekapcsolásához nyomja meg enyhén a fekete gombot a dugó
végén. Az ismételt rövid nyomások egyszerűen váltanak a különböző programok között. A készülék kikapcsolásához
tartsa hosszan lenyomva a vezérlőgombot körülbelül 2 másodpercig.

Vibrációs programok

Összesen 7 vibrációs program viszi a férfiakat az orgazmus mennyországába.

Klasszikus alacsony intenzitású egyenletes vibráció1.
Klasszikus közepes intenzitású egyenletes vibráció2.
Klasszikus nagy intenzitású folyamatos vibráció3.
Lassú impulzusvibráció rövid impulzusokkal4.
Gyors impulzusvibráció5.
Lassú impulzusok növekvő intenzitással6.
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Lassú impulzusvibráció hosszú impulzusokkal7.

Vízállóság

Az anális dugó vízálló kivitelű, hogy könnyebb legyen a karbantartása. Azonban ne vigye vízben való játékra a
kádban vagy a zuhanyzóban.

Design és alak

Az anális dugó kifinomult benyomást kelt. Az elegáns fekete színt aranyszínű részlet egészíti ki, amely a készüléknek
egy kis luxust kölcsönöz. A tű táguló hegye szépen csúszik a fenékbe, és eléri a prosztatát, így a férfiak a játékkal az
egész végbélnyílás intenzív ingerlését élvezhetik. Az anális dugó és az erekciós gyűrűk találkozásánál apró
kiemelkedéseket talál a gát masszírozására. A játék sima felületű, és kellemes érzés a kézben.

Anyag

A hipoallergén szilikon anyag nagyszerű a szexuális játékokhoz. Imádni fogod tökéletesen sima és puha felületét,
amely kenés után könnyen csúszik a fenékbe.

Szín

A titokzatos fekete szín egy vágyakozással és orgazmusokkal teli kalandot fog előkészíteni.

Méretek

Javasoljuk, hogy a férfiak a játék kiválasztásakor figyeljenek az erekciós gyűrűk átmérőjére, és hasonlítsák össze a
péniszük méreteivel. Így ellenőrizni tudják, hogy a gyűrűk szépen illeszkednek-e a kívánt módon.

A popsi dugó teljes hossza: 10 cm
Hossza vezérlő rész nélkül: 8 cm
Használható análdugó hossza: 6,5 cm
Minimális tűátmérő: 2,5 cm
Maximális tűátmérő: 3,8 cm
A csatlakozórész hossza bevágásokkal: 4,5 cm
A csatlakozó rész szélessége: 2 cm
A péniszgyűrű átmérője nyugalmi állapotban: 3,5 cm
A heregyűrű átmérője nyugalmi állapotban: 4 cm
Súly: 103 g
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