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Nexus análdugó prosztata masszázshoz

Karbantartás

Gyorsan elvégezheti a vízálló segédeszköz egyszerű karbantartását. Csak
annyit kell tennie, hogy alaposan beszappanozza az anális dugót, és minden
használat után öblítse le forró vízzel. A bordák tisztításához régi fogkefét
ajánlunk. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot az apró,
mikroszkopikus méretű szennyeződésektől is, amelyeket szabad szemmel
észre sem vesz. A végén nincs más dolgod, mint egy törülközőre teríteni a
játékot, és hagyni megszáradni, vagy puha ruhával alaposan áttörölni. Tegye a
megszáradt anális dugót egy dobozba vagy textilzacskóba, és tárolja a többi
segédeszköztől elkülönítve az örömfiókjában.

Töltés

Még akkor is, ha a gyártó feltöltött eszközt küld, javasoljuk, hogy az első használat előtt ellenőrizze az akkumulátor
kapacitását, és ennek biztosítása érdekében töltse fel teljesen a játékot. Ehhez egyszerűen csavarja le a rezgőpatron
alsó fedelét a vezérlőgombbal. Két fémlemez van alatta elrejtve, amire rányomod az USB kábel mágneses végét.
Ezután csatlakoztassa a másik végét a tápegységhez vagy az elektromos aljzathoz az AC adapteren keresztül.
A jelzőfény zölden villog töltés közben, és világít, amikor teljesen fel van töltve. Körülbelül 40 percet vett igénybe a
patron feltöltése, utána körülbelül 2 órán keresztül vibrált. A rezgőpatron bekapcsolásakor a vezérlőgomb zölden
világít, de abban a pillanatban, amikor az akkumulátor gyengülni kezd, a dióda villog. Ily módon a kazetta jelzi a
lecsökkent kapacitását és a hamarosan szükséges újratöltést.

Töltés közben győződjön meg arról, hogy az USB-kábel mágneses vége megfelelően csatlakozik a vibrációs
kazettához. A kábel csatlakoztatásához mindig a jobb kezében lévő vibrációs patront, a jobb oldalon pedig a fém
töltőcsatlakozókat fogja meg. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a csatlakozókhoz úgy, hogy a kábele balra
nézzen. Ha fejjel lefelé nyomja a csatlakozót a vibrációs kazettán, a töltés nem történik meg. De abból is lehet tudni,
hogy a zöld jelzőlámpa nem villog töltés közben. Éppen ellenkezőleg, kikapcsolva marad.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű kezelést egyetlen gombbal. A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a
vezérlőgombot kb. 2 másodpercig. Bekapcsoláskor a kazetta az első vibrációs programnál indul, és a vezérlőgomb
zölden világít. Az egyes programok közötti váltáshoz nyomja meg ismét röviden a gombot. Amikor elérte az utolsó
vibrációs ritmust, nyomja meg ismét a vezérlőgombot, hogy visszatérjen az elejére.

Vibrációs programok

Az anális csatlakozó 6 vibrációs programmal kényezteti a seggem.

Klasszikus állandó alacsony intenzitású vibráció1.
Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés2.
Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés3.
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Lassú impulzus vibráció4.
Közepes sebességű impulzusrezgés5.
Hosszú impulzusú „hullám“ rezgések6.

Vízállóság

A Nexus rezgő anális csatlakozója vízálló. Ezért nagyszerű kikapcsolódást fog élvezni vele a fürdőkádban.

Design és alak

Első pillantásra a szerszám dugóhúzóra hasonlít. Vagy talán egy kis tintahal is. Az anális dugó jól tart a kézben, így
könnyen behelyezhető, és precíz anatómiai formájának köszönhetően pontosan illeszkedik a helyére. Az urak a
prosztata és az egész végbélnyílás érzéki masszázsát várják.

Anyag

A tömör ABS műanyagból készült anális dugó és a fém patron kombinációja magabiztosan és férfiasan néz ki.
Mindkét anyag kitűnik sima felületével és tartósságával.

Szín

A praktikus fekete szín elegánsnak tűnik. Egy kis titokzatosságot ad a segítségnek, és felébreszti benned a vágyat,
hogy új erogén zónákat hódíts meg.

Méretek

Méreteinek köszönhetően a készülék jól tart a kézben és tökéletesen illeszkedik a prosztatára.

Hossza: 13,5 cm
Középső rész hossza: 9,3 cm
Alul kisebb részek hossza: 5 cm
A középső rész átmérője a csúcson: 2,2 cm
A középső rész átmérője nagyítva: 2,5 cm
Az alsó részek átmérője: 1,5 cm
Vibrációs motor hossza: 7 cm
A vibrációs motor átmérője: 1,3 cm
Súly: 104 g
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