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Womanizer PRO40 bíborvörös

Töltés

Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy jóképű férfija teljesen fel van töltve.
A Womanizer PRO40 alján nyissa ki a szilikondugót, és dugja be az USB-kábel keskeny
végét a készülék portjába. A töltés megkezdéséhez csatlakoztassa a kábelt az USB-
adapterhez, majd az aljzathoz. A Womanizer szilikonfej zölden villog töltés közben. A
kábelt nem kell USB töltőhöz csatlakoztatni, nyugodtan használja a laptopot vagy az
autós aljzatot a megfelelő adapterrel. Amikor a töltés befejeződött, pattintsa vissza a
szilikondugót, hogy megvédje a Womanizert a víztől. A gyártó szerint 2 órát bír. Kb. 3
óra múlva sikerült lemeríteni, de 2 óra múlva már gyengébb volt a teljesítmény. Ezért
azt javasoljuk, hogy ne várja meg, amíg a Womanizer teljesen lemerül. Gyengébb
vákuummal nem biztos, hogy így van.

Vezérlés

Most a mókás részről. Nyomja meg a bekapcsoló gombot az indításhoz. A nőcsábász
teljes feje szexi vörös színben világít, a pulzálási szint 1-es szintre van beállítva, lágy
lüktetéssel és halk működéssel. Olyan csendes, hogy alig hallod. Az intenzitás
növeléséhez nyomja meg a + gombot. Válasszon a 8 szívószint közül. Ha végzett,
tartsa lenyomva a PRO40-et a bekapcsológomb nyomva tartásával. Ha elfelejtette
kikapcsolni a játékot, az 30 perc után magától kikapcsol.

Vízállóság

Elődjétől eltérően a Womanizer PRO40 vízálló és víz alatt is működik. Vidd be a zuhany alá. Már nem pazarol annyi
vizet, az orgazmus egy csapásra jön :)

Design és alak

A Womanizer úgy néz ki, mint egy professzionális orvosi eszköz, hosszúkás, keskenyebb formájú. Tökéletesen
illeszkedik a kézbe és jól kezelhető. Összességében tetszik a megjelenés, könnyű a kézben, a fogantyú gombjai
könnyen kezelhetők. Az egyszerűség a szépsége.

Anyag

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

Méretek

Hossza: 16 cm
Szélesség: 4,6 cm
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Kisebb kiterjesztés: 1,4 × 1,2 cm
Nagyobb melléklet: 2 × 1,9 cm
Súly: 140 g
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