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Élethű vibrátor tapadókoronggal kettős szilikonból
Pipedream King Cock Gigant távirányítóval

Karbantartás

A vízálló vibrátort egyszer-kétszer kimoshatja. Minden használat előtt és után
alaposan szappanozza be, majd öblítse le meleg vízzel. Segédeszközök
fertőtlenítése megszabadítja a játék felületét a legapróbb szennyeződésektől
is, amelyeket csak mikroszkóp alatt venne észre. Csak permetezze a felületre,
hagyja hatni egy percig, majd mossa le. Végül törölközővel szárítsa meg a
készüléket, és tárolja textilzacskóban vagy eredeti dobozban. Az összes
szexjátékot külön tárolja. Ez megakadályozza, hogy a különböző anyagok
érintkezéskor kémiai reakcióba lépjenek és károsítsák egymást.

Töltés

A gyártó körülbelül 90%-ban feltöltve küldi a vibrátort, de jobb, ha az első
használat előtt teljesen feltölti. Ez meghosszabbítja az akkumulátor
élettartamát és tartósságát. A töltéshez használja a mellékelt USB kábelt,
amelyet a csomagban talál. Csatlakoztassa a mágneses végét a tapadókorong
alsó oldalán található két ezüst nyúlványhoz, a másik végét pedig
csatlakoztassa a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül közvetlenül
a konnektorhoz, és várjon kb. 110 percet, amíg a játék feltöltődik. Töltés
közben a vezérlőgomb alatti piros jelzőfény villog. Töltés közben világít. A
vibrátor egy töltéssel akár 150 percig is működik.

A távirányítót ugyanúgy töltöd, mint a vibrátort. Töltés közben, amely
körülbelül 2 órát vesz igénybe, a vezérlőgomb alatti piros lámpa világít. A
töltés pillanatában a dióda kialszik, és a vezérlő 10 órán keresztül működik.

Vezérlés

Az egyszerű, egygombos kezelés gyorsan megtanulható. A vibrátor be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a
vezérlőgombot körülbelül 2 másodpercig. Bekapcsoláskor a gomb felett piros dióda világít, ami képzeletbeli
készenléti üzemmódba helyezi a játékot. Ahhoz, hogy a vibrátor rezegni tudjon, még egyszer röviden meg kell
nyomnia a gombot, és el kell indítania az első vibrációs programot. Rövid megnyomással végigkattinthat mind a tíz
rezgésmódon. A piros dióda minden egyes programváltáskor egy ideig világít, majd magától kialszik.

A vibrátort az egy gombos távirányítóval is vezérelheti. Először azonban kapcsolja be a készüléket a testen található
vezérlőgombjával, majd rövid megnyomásokkal váltson a vezérlőn keresztül a rezgési programok között. Ha
körülbelül 2 másodpercig lenyomva tartja a távirányító gombját, a vibrátor kikapcsol.

Vibrációs programok

10 vibrációs program fog elkísérni az orgazmus felé vezető úton.
Klasszikus alacsony intenzitású vibráció1.
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Klasszikus közepes intenzitású vibráció2.
Klasszikus nagy intenzitású vibráció3.
Gyors impulzus vibráció4.
Egy hosszú impulzust több rövid impulzusból álló géppuskalövés váltja fel5.
Egy hosszú impulzust három rövidebb, majd öt ultrarövid, gyors impulzus vált fel6.
Alacsony és magas vibrációs intenzitás váltakozása7.
A rezgések lassan csökkenő intenzitását négy hosszú impulzus váltja fel8.
Váltakozó gyors, közepes és lassú impulzusok9.
Szinuszos – fokozatosan növekvő és csökkenő rezgésintenzitás10.

Vízállóság

A vibrátor vízálló. Ezért engedje át magát a vad tolongásnak a zuhany forró cseppjei alatt, vagy ázzon a fürdőkádban.

Design és alak

Első pillantásra lenyűgözik az XL-es méretek, amelyekre a vibrátor büszke. Ennek ellenére jól tart a kézben, erős
tapadókorongja pedig bármilyen sima felülethez tapad. Pántosban is szépen elfér. A hegyes makk részletgazdag
erezetei és ráncai kiemelik a készülék valósághű kialakítását, amely mindenkit elragad majd, aki maximális
feltöltődésre vágyik.

Anyag

A selymesen sima és puha dupla szilikonból készült vibrátor, mely hűen utánozza az emberi bőrt, az első simogatás
után azonnal beleszeretsz. Szilárd, mégis rugalmas teste bármilyen helyzetben könnyedén alkalmazkodik a test
dőlésszögéhez. Ez a prémium szilikon anyag hipoallergén és nem porózus tulajdonságaival is lenyűgöz, így könnyen
tisztítható és karbantartható. Ezért széles körben használják az orvosi és kozmetikai iparban is.

Szín

A világos bézs szín fokozza a valósághű dizájnt, amitől a vibrátor egy átlagon felüli tehetségű európaira emlékeztet,
akivel mindenki szívesen kijönne az ágyban.

Méretek

Az átlagon felüli méretek elkápráztatják a tapasztalt játékosokat, akik szeretik a hüvely és a végbélnyílás maximális
kitöltését.

Teljes hossza: 25 cm
Használható hossz: 23 cm
Legkisebb átmérő a makk alatt: 3,7 cm
Legnagyobb átmérő: 5 cm
Tapadókorong átmérője: 7,8 cm
Távirányító méretei: 5,5 x 4 cm
Vibrátor súlya: 499 g
Vezérlő súlya: 24g
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