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B-Vibe Rimming rotációs análdugó

Karbantartás

A tű vízálló felülettel rendelkezik, így villámgyorsan karbantarthatja. Csak
öblítse le folyó víz alatt egy csepp szappannal, és szárítsa meg puha
törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a teljes karbantartási
folyamatot. Száradás után helyezze vissza a tűt a tokba. Ne hagyja lazán
csomagolás nélkül más játékok között. Anyagaik reagálhatnak egymásra és
megsérülhetnek.

Töltés

A tű körülbelül félig feltöltve érkezett a gyártótól, de javasoljuk, hogy az első
használat előtt töltse fel teljesen a játékot. Ez meghosszabbítja az akkumulátor
élettartamát. Mivel a töltő USB-csatlakozóval rendelkezik, a tűt a mobiltelefon-
adapteren keresztül töltheti vagy egy power bank.

Helyezze a mágneses töltőt tetszőleges irányban a tű lábának alsó oldalán lévő két fémpont felé. A vezérlőgomb
villogni kezd. Teljesen feltöltött állapotban folyamatosan világít. A gyártó 2 órás töltési időt közöl, 1,5 óra elég volt a
teljes feltöltéshez. Gyorsan villogó fény jelzi az akkumulátor lemerülését. Teljesen feltöltve a tű körülbelül 1,5–2 órán
át bírja a rezgést és a forgást (a rezgés és a forgás típusától függően).

A távirányítóba már gyárilag be van helyezve egy CR2032 3V elem. Az akkumulátor alatt egy műanyag fedelet talál,
amelyet el kell távolítania a vezérlő működéséhez. Használat után helyezze vissza a fedelet, hogy a távirányító
eleme ne merüljön le spontán használaton kívül.

Vezérlés

A csapot a bal hátuljával vezérelheti. A segédprogramon található gombbal vagy a joystickkal vezérelheti. A játék
bekapcsolásához röviden nyomja meg a láb alján található vezérlőgombot. A gomb kéken kezd villogni. A rezgés
váltásához nyomja meg ismét röviden a gombot. A tüske az 1-es programszámmal rezegni kezd, és ezzel egyidejűleg
a legalacsonyabb sebességgel forog. A gombostű kikapcsolásához tartsa lenyomva a vezérlőgombot.

Távirányító

Röviden nyomja meg a tűn lévő gombot, majd a távirányító fehér gombját. Megkezdődik az első vibrációs és forgási
szakasz.

A vibrációs szimbólummal ellátott felső gomb rövid megnyomásával az egyes programok válthatók (alap rezgés +
impulzus programok). A + (plusz) és – (mínusz) gombok rövid megnyomásával további 5 intenzitási szintet állíthat be
minden programban. Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a vibrációs szimbólummal ellátott gombot
a funkció teljes kikapcsolásához.
Amikor a csap be van kapcsolva, a golyók a legkisebb sebességgel forognak. Nyomja meg röviden a + (plusz) és –
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(mínusz) gombokat a forgási sebesség váltásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a forgatás
szimbólummal ellátott alsó gombot a golyók forgásának teljes kikapcsolásához. Ezután kapcsolja be ugyanazt a
gombot röviden megnyomva.

Utazási zár funkció

A gombok rögzítéséhez és feloldásához utazás közben tartsa lenyomva egyszerre a + (plusz) és – (mínusz) gombot
3 másodpercig.

Vibrációs programok

Válasszon az 5 vibrációs és impulzusprogram kombinációjából.

Klasszikus vibráció1.
Hosszabb impulzusok lassabb sorozatban2.
Gyorsabb impulzusok rövidebb sorozatban3.
Lépcsős impulzusok4.
Hullámos impulzusok5.

Vízállóság

A gyártó azt állítja, hogy a tű vízálló. Ez azt jelenti, hogy teljesen leöblítheti folyó víz alatt. De a vízi játékokhoz hozz
magaddal vízálló segédeszközöket.

Design és alak

A csap alakja egy rakétára emlékeztet. Sima formája és széles talpa van, amely felett öt sor kis masszázsgolyót
találsz. Első ránézésre robusztusabb benyomást kelt a játék, de tartóssága ellenére jól tartja a kézben. Értékelni fogja
a nagy hatótávolságú távirányítót, ha önkielégítéssel és féllel játszik.

Anyag

A puha szilikon allergének és ftalátok nélkül nem irritálja a bőrt. A nem porózus sima felületnek köszönhetően a tű
úgy csúszik az análisba, mintha vaj lenne. A szilikon gombokkal ellátott vezérlés tömör ABS műanyagból készült.

Szín

A fehér és a türkizkék kombinációja frissnek tűnik, és pozitív energiával tölt fel még esős napokon is.

Méretek

A B-Vibe Rimming anális csatlakozó a közepes méretű készülékek közé tartozik, ezért a haladóbb elemzőknek
érdemes használniuk. Minden táskába kényelmesen elrejthet egy kis elegáns tokot.
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Csap méretei

Teljes hossza: 15 cm
Használható hossz: 12 cm
Minimális átmérő: 2,5 cm
Maximális átmérő: 4,2 cm
Lábhossz: 8 cm
Láb szélessége: 4,1 cm
Súly: 196 g

Vezérlő

Vezető hossza: 7,7 cm
Vezető szélessége: 4,2 cm
Súly: 34 g

A tok méretei

Tok szélessége: 13 cm
Tok hossza: 19,5 cm
Súly: 98 g
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