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Womanizer Pro magenta

Karbantartás

Távolítsa el a csiklórögzítőt, és mossa le szappannal és langyos vízzel. Ha
szükséges, mossa le a teljes készülék felületét. Száradás után tegyük szatén
zacskóba, hogy a Womanizer ne érjen közvetlenül más erotikus
segédanyaghoz, és az anyagok ne lépjenek reakcióba egymással.

Töltés

A Womanizer feltöltése körülbelül másfél órát vesz igénybe, és több órán
keresztül élvezheti a vákuumhullámokat. Majdnem 6 órát számoltunk a
tesztelés során! Mivel általában csak néhány percig használja a játékot, sok idő
áll rendelkezésére. Nyissa ki a szilikon fedelet a készülék alján, és
csatlakoztassa az USB-kábelt. Töltheti például egy számítógépen vagy egy
szabványos elektromos csatlakozóaljzaton keresztül.
A gyártó Womanizer csak részben van feltöltve, szánjon rá időt és töltse fel
megfelelően.

Vezérlés

Orgazmusos szökőár alatt is irányíthatod a Womanizer-t. A pulzushullámokat egy vágott Swarovski kőnek tűnő
gombbal kapcsolod be és ki (felette a be/ki felirat) - a piramisforma felül lapított, de így is tud kicsit belenyomni az
ujjba. Felhívjuk figyelmét, hogy a gombot 1-2 másodpercig le kell nyomva tartani, nem elég csak röviden
megnyomni. A pulzushullámok intenzitását (összesen 8 fok) egy ezüst színű, ovális gombbal, + és - (PLUSZ és
MÍNUSZ) vésett feliratokkal tudod váltani. A gomb alatt az „intenzitás” felirat látható.
Bekapcsoláskor a csőr pirosra vált, és elég zajosan "dübörög" a készülék. Ne féljen ettől a hangtól, a csikló beszívása
után halkabb lesz, és valószínűleg hangosabb lesz. :)

Vízállóság

Jó hír a vízi szex szerelmeseinek! A Womanizer vízálló IPX7 szabványú, ami azt jelenti, hogy akár egy méteres
mélységig is merülhet, és 30 percig élvezheti. Szóval vegyél egy barométert, egy stopperórát és három, kettő, egy,
indulás!

Design és alak

A forma egy kicsit olyan, mint egy asztmás inhalátor. A fotók szerint robusztusnak tűnik, de a lekerekített formák
kagylószerűen illeszkednek a tenyérbe. Az ovális eszközből egy csőr nyúlik ki, amelyre a csiklószívó fogantyúja kerül.

Anyag

ABS műanyag: a készülék nagy része kemény, de kellemes tapintású, puha felületű műanyagból készült.
Tartós, gyengéd és szagtalan.
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100% szilikon: csikló szívó fogantyúk - a legjobb hipoallergén anyag

Szín

Lila, felül ezüst "womanizer" felirattal, oldalán egyéb feliratokkal, sötétebb mintájú ibolya-feketével kombinálva
(virággal és hasonló csipkére emlékeztető mintákkal nyomva).

Méretek

Hossza: 12,5 cm
Szélesség: 6,2 cm
Kisebb kiterjesztés: 1,4 × 1,2 cm
Nagyobb melléklet: 2 × 1,9 cm
Súly: 128 g
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