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Real Rock élethű rotációs vibrátor kettős szilikonból
távirányítóval

Karbantartás

A bal hátul lévő vízálló vibrátor karbantartását elvégezheti. Játék után alaposan
beszappanozzuk, folyó víz alatt öblítsük le, majd puha törülközővel szárítsuk
meg. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesen megszabadítja a játékot
minden olyan baktériumtól, amelyet csak mikroszkóp alatt venne észre. A
száraz vibrátort az eredeti csomagolásában vagy textil tasakban tárolja úgy,
hogy ne érjen hozzá a fiókban lévő egyéb erotikus segédeszközökhöz. A
különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással és megsérülhetnek.

Töltés

A szerszámot a gyártótól lemerítve kapja meg, ezért az első használat előtt
töltse fel teljesen az USB-kábellel. Dugja be teljesen a kerek csatlakozót a
tapadókorong alján található aljzatba (kattanást fog hallani). Ezután
csatlakoztassa a kábel másik végét a lapos csatlakozóval a mobiltelefon-
adapterhez vagy a tápegységhez.

A távirányító egy darab CR2032 típusú elemmel működik, amelyet a gyártó
közvetlenül a távirányítóba helyezett. Könnyedén kicserélheti az elemet a
vezérlőben. Csak óvatosan távolítsa el a hátlapot, és helyezze be az
utasításoknak megfelelően a „+” jellel lefelé.

A vibrátor körülbelül 2 órán át töltődik, és ez idő alatt a vezérlőpanel alatti LED
fehéren világít. A játék feltöltése után a LED kialszik, majd 80 percig élvezheti
az élvezetet.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja, hogyan kell használni az eszközt. De előbb ki kell nyitnia az utazási zárat. Ehhez nyomja meg
egyszerre 4 másodpercig mindkét vezérlőpanel gombját, amelyek a vibrátor gyökerénél találhatók a herék ellentétes
oldalán. A vibrátor vibrál és rövid ideig görgeti a makkot. A készülék készenléti üzemmódban marad (nem rezeg), és
a fehér LED-ekkel megvilágított gombok világítanak. A gombok ügyesen el vannak rejtve a szilikon alatt, így eltarthat
egy ideig, amíg megtalálja őket. A menetzár újbóli rögzítéséhez tartsa mindkét vezérlőgombot 4 másodpercig
lenyomva. A vibrátor hegye rövid időre be- és kikapcsol. Miután az utazási zárat feloldotta, nyomja meg röviden az
alsó gombot, hogy a vibrátort működésbe hozza. Ha viszont ugyanezt a gombot hosszabb ideig nyomva tartja, a
készülék kikapcsol.

Összesen három funkciót választhat a vibrátoron.
1. forgás + rezgés
2. rezgés
3. forgás
Váltson ezen üzemmódok között a két vezérlőgomb egyidejű rövid megnyomásával. Minden üzemmódhoz
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stimulációs programok tartoznak, amelyeket az alsó gomb rövid megnyomásával lehet váltani (villogó LED
kíséretében).

Mindhárom funkció variálható a Climax funkcióval is, amelyet a felső gomb rövid megnyomásával lehet kiváltani. A
vibrátor teste elkezd forogni és 10 másodpercig intenzíven rezegni. Ha ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, nyomja
meg újra röviden a felső gombot. 

A vibrátor bekapcsolása után (a szerkentyű testén) távolról is vezérelheti a játékot. A távirányító összesen 2 gombbal
rendelkezik. Nyomja meg a kisebbik gombot (bekapcsolás jel) a vibrátor bekapcsolásához, majd a vibrációs módok
váltásához. A nagy gomb elindítja a klimax funkciót, amely a kisebb gomb rövid megnyomásával kapcsolható ki. Ha
csak a vibrációs módokat szeretné élvezni, akkor először egyszerre kell megnyomnia mindkét vezérlőpanel gombot a
vibrátor testén. A vezérlőpanelen lévő kisebb gomb hosszabb nyomva tartása kikapcsolja a vibrátort.

Vibrációs programok

Válassza ki kedvencét a 7 vibrációs és 7 forgatási programot tartalmazó menüből.

Vibrációs programok

1. Alacsony intenzitású klasszikus vibráció
2. Klasszikus közepes intenzitású rezgés
3. Klasszikus nagy intenzitású vibráció
4. Géppuskalövés
5. Gyors rövid impulzusok
6. A gyorspont impulzusok váltakoznak egy gyengébb és egy erősebb impulzussal
7. Két hosszabb impulzus váltakozik három rövid impulzussal

Forgatási módok

1. A vibrátor felső részének lassú forgása makkal és alacsony intenzitású vibrációval
2. A vibrátor felső részének gyorsabb forgása makk és közepes intenzitású vibrációval
3. A vibrátor leggyorsabban forgó felső része makkal és nagy intenzitású vibrációval
4. A vibrátor tetejének lassú állandó forgása géppuskalövéssel kombinálva
5. A vibrátor felső részének gyorsabb rángatózós forgása impulzusrezgéssel kombinálva
6. A vibrátor felső részének gyorsabb forgása hullámrezgéssel kombinálva
7. A vibrátor felső része három rövid és két hosszabb impulzus ritmusára forog

Vízállóság

A vibrátor vízálló felülettel rendelkezik, ezért játék után mossa le folyó víz alatt. A játékot nem viheted be a fürdőbe,
mert megfulladna, de az erős tapadókorongnak köszönhetően könnyedén rögzítheted a padlóra vagy a csempére. A
szex a fürdőszobában felpezsdíti az egyéni játékokat és a közös szenvedélyes pillanatokat.
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Design és alak

A vibrátor modern és luxus érzetet kelt. Beleszeret a valósághű pénisz kialakításába, gyönyörűen formázott
makkjával, precíz ereivel és szép heréivel. A játék jól tart a kézben, és szilárdan rögzítheti a megbízható
tapadókorongot bármilyen sima felületre. Így élvezheti a kifinomult kihangosító utazást, melynek során a hölgyek
egész testüket simogathatják kezükkel, vagy átadhatják magukat partnerük férfi büszkeségének. Az ergonomikusan
kialakított vezérlő könnyen és intuitív módon használható, és szépen elfér a tenyerében.

Anyag

A bársonyosan puha dupla, platina keménységű szilikonnak köszönhetően a vibrátor még jobban megidézi az élő
péniszt, így érdemes lesz folyamatosan simogatni és szorítani. A ftalátok nélküli szilikon anyag nem okoz allergiás
reakciókat és nem köti meg a szagokat. Ezért az egészségügyben is gyakran használják.

Szín

A test színe természetesnek tűnik, és kiemeli a vibrátor valósághű megjelenését.

Méretek

A vibrátor kisebb méretű, de szélesebb átmérőjű. Ezért a haladó játékszeretőknek ajánljuk, akik az intenzív tölteléket
részesítik előnyben.

Teljes hossza: 17,8 cm
Használható hossz: 12 cm
A makk átmérője: 4 cm
Átmérő a legszélesebb részen: 4,5 cm
Herék szélessége: 5,5 cm
Tapadókorong átmérője: 6,5 cm
Súly: 313 g
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