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Rilassamento masszírozó fej

Karbantartás

Mi, elefántok megértjük, hogy szex után vagy aludhatsz, bolondozhatsz, vagy folytathatod,
amit elkezdtél… De élvezd a meghitt pillanatot a fürdőszobában Rilassamanttal. Öblítse le
meleg víz alatt, egy régi kidobott ecsettel távolítsa el a redők alól a gél- és egyéb testnedvek
maradványait, valamint a kész terméket. Hagyd egy kicsit száradni a levegőn, és tedd be
valahova egy dobozba, fiókba, táskába, kézitáskába… Ja és vigyázz! Megbízhatóan működik
állatokon, penészeken és egyéb fujtajblyokon Segédeszközök fertőtlenítése.

Töltés

A masszázsvibrátor töltése a csomagban található USB kábellel történik. Dugja be a keskeny
csatlakozót a fogantyú alján lévő apró lyukba. Ne tévesszen meg, a lyuk teljesen
láthatatlannak tűnik. Ne aggódjon, és nyomja be teljesen a csatlakozót. Csatlakoztassa a kábel
másik végét egy powerbankhoz vagy mobiltelefon-töltőadapterhez. A töltőhöz csatlakoztatva a
lila jelzőfény villogni kezd. Amikor a vibrátor teljesen feltöltődött, a lámpa csak akkor világít. A
vibrátor gyárilag a kapacitásának körülbelül 80%-ára van feltöltve. Ennek ellenére javasoljuk,
hogy az első használat előtt teljesen töltse fel. A fej egy órán át kibírja a megszakítás nélküli
működést, és még egy óra múlva is pontosan ugyanúgy vibrált, mint az elején. Körülbelül 1 óra
45 perc alatt töltődik fel.

Vezérlés

A fejet a fogantyún lévő gombok vezérlik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a start gombot körülbelül két
másodpercig. Az első vibrációs program azonnal elindul. Ha programot szeretne váltani, nyomja meg a
vezérlőgombot. Közvetlenül a csomagtartó alatt található. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva ismét két másodpercig a
be/ki gombot.

Vibrációs programok

Gyenge rezgések1.
Közepes vibráció2.
Erős rezgések3.
Folyamatosan növekvő és csökkenő rezgések4.
Impulzus vibráció5.
Gyorsabb impulzusrezgés6.
Két gyorsan mozgó impulzus és egy hosszabb vibráció7.

Vízállóság

A Rilassamento vízálló, ami nem csak karbantartáshoz nagyszerű, amikor nem kell attól tartanod, hogy a víz károsítja
a játékot, hanem a vízi játékokat is élvezetesebbé teszi. Vidd a vibrátort a medencébe, pezsgőfürdőbe vagy
fürdőkádba. Rendkívüli élmény lesz mindenhol.
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Design és alak

A legelső dolog, ami eszünkbe jutott, amikor megláttuk Rilassamentót: A mikrofon.
A fogantyú fokozatosan szélesedik, alul keskeny, felül szélesebb. A fogantyú alsó része körül finom fogazás található,
amely pontosan ugyanaz magán a rezgőfejen. A be- és rezgések bekapcsolására szolgáló gombok szintén bevágással
vannak jelölve. A fej könnyen hajlítható nyaka három szilikon korongból áll, amelyek között kb. 2 mm-es rés van.
Pontosan ez az, ami egy kis karbantartási rendetlenséget okoz.
A vibrátor szép, dizájnos dobozban van elrejtve, így remek ajándék feleségnek, párnak, barátnak.

Anyag

A kiváló minőségű szilikonból készült bársonyosan puha fej finom tapintású. Közvetlenül a csuklós nyak fölött egy
apró ABS műanyag darabot talál.

Szín

Misztikusan lila. Tudtad, hogy a lila a spiritualitás szimbóluma? Segít a meditációban, és gyakran van hipnotikus
hatása is. Ki ne szeretne hipnotikus orgazmust átélni…

Méretek

Összességében a fej könnyű, tökéletesen illeszkedik a kézbe. Vidd magaddal kirándulásokra – nem foglal sok helyet a
bőröndben vagy az utazótáskában.

Teljes hossza: 21 cm
Fogantyú hossza: 16 cm
Fejhossz: 5 cm
Max. fejátmérő: 5,4 cm
Súly: 179 g
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