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Darkness Vibe vibrációs dilator (8 mm)

Karbantartás

Karbantarthatja a bal hátsó vízálló segédeszközt. Minden esemény előtt és után alaposan öblítse le a
tágítót meleg víz alatt egy csepp szappannal, és szárítsa meg puha törülközővel. Segédeszközök
fertőtlenítése megszabadítja a játékot minden rejtett szennyeződéstől. A száraztágítót az eredeti
csomagolásban vagy textilzacskóban tárolja, hogy más játékok anyagai ne zavarják egymást és ne
sérüljenek meg.

Töltés

A tágítót három LR44 gombelem táplálja, melyeket a csomagban talál. A tárba való behelyezésükhöz
csavarja le a fehér fogantyút, és tárolja egymás tetején az elemeket a „+” jellel felfelé, majd csavarja
vissza a fedelet.

Vezérlés

A tágító vezérlése olyan egyszerű, mint egy pofon. A be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a
vezérlőgombot a szerszám fogantyúján. A programok váltása ugyanazon gomb megnyomásával
történik.

Vibrációs programok

Válassza ki kedvencét a 7 vibrációs program menüjéből.

Alacsony vibrációs intenzitás1.
Intenzívebb rezgések2.
A legintenzívebb rezgések3.
Növekvő rezgések4.
Lassabb szakaszos rezgés5.
Gyorsabb szaggatott vibráció6.
Három rövidebb és egy hosszabb rezgés7.

Vízállóság

A készülék vízálló felülettel rendelkezik, de a péniszben lévő tágítóval jobb elkerülni a vízi játékokat. A vízből
származó baktériumok kellemetlen gyulladást okozhatnak.

Design és alak

A tágító kompakt benyomást kelt, és első pillantásra egy ovális telefonra emlékeztet, hosszúkás antennával. A játék
lekerekített formája teljes hosszában és szélességében nyúlik. Egyszerűen elfér a kezedben, és az illata semleges.
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Anyag

A puha szilikon anyag nem irritálja a bőrt és nem okoz allergiás reakciókat, ezért gyakran használják az
egészségügyben.

Szín

A sötét fekete szín titokzatos étvágyat és szenvedélyes örömvihart rejt.

Méretek

Minden élvezeti fiókban elrejthet egy kis kompakt tágítót.

Teljes hossza: 19 cm
Használható hossz: 11 cm
Cső átmérője: 0,8 cm
Súly: 34 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért és balesetekért.
• tágítók: húgycsősérülés veszélye, ne folytassa a fájdalmat, használjon elegendő mennyiségű steril síkosító gélt, ne
használjon közönséges síkosító gélt.
• beöntés: végbélsérülés veszélye, zuhanyozáshoz kapcsolódó beöntés - megfelelő mennyiségű langyos víz.
• nőgyógyászati tükrök: a hüvely sérülésének veszélye ügyetlen kezelés során.
 
www.ruzovyslon.cz
 
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

mailto:hello@sexyelephant.hu

