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We-Vibe Sweet Smile párvibrátor

Karbantartás

Öblítse le a vibrátort víz alatt egy csepp szappannal. Mivel a feliratban és a
bekapcsológombban kenőanyag-maradványok telepedhetnek meg, vegye elő a
régi fogkefét, és enyhén húzza át vele az egész vibrátort. A végén jól fog jönni
Segédeszközök fertőtlenítése, aminek köszönhetően játéka 100%-ban tiszta
lesz. Tárolja a vibrátort száraz helyen, ahol hűségesen vár rád, mielőtt újra
kihúznád.

Töltés

Nagyra értékeljük az USB-kábellel történő töltést. Ezzel nemcsak pénzt takarít meg új akkumulátorok vásárlásához,
hanem a környezetet is. A töltőnyílás eléggé feltűnő. Megtalálja a klitorisznak szentelt szélesebb részben. Ne féljen
megfelelően benyomni a csatlakozót. A vibrátor töltési idejét a villogásról lehet tudni. Miután leszállt, és csak ragyog,
készen áll a cselekvésre. Az USB-csatlakozót számítógéphez vagy mobiltelefon-adapterhez csatlakoztathatja. Ha meg
akar bizonyosodni arról, hogy az adapter nincs foglalt, amikor a játékot fel kell tölteni, akkor jól fog jönni Hálózati
adapterek vagy Powerbankok, amit az úton is értékelni fogsz. A gyártó azt állítja, hogy a vibrátor 90 percig töltődik,
és egy órán keresztül vibrál. Az Elephantban azt teszteltük, hogy a működési idő ülő, de kicsit rövidebb töltés. A
számítógépen is töltött minket kb. 60 percig.

Vezérlés

A bal hátsót irányíthatod. A vibrátor bekapcsolásához tartsa lenyomva hosszan a bekapcsológombot, ez az egyetlen
gomb, amelyet a vibrátoron talál. A program váltásához nyomja meg ugyanazt a gombot, és tartsa lenyomva a
gombot a vibrátor ismételt kikapcsolásához.

Vibrációs programok

Gyengébb rezgések1.
Erősebb rezgések2.
Folyamatosan növekvő és csökkenő rezgések - szinuszos3.
Lassabb impulzusok4.
Gyorsabb impulzusok5.
Két impulzus és hosszabb rezgések6.
Gyorsabb impulzusok, hosszabb rezgések és lassabb impulzusok, hosszabb rezgések7.

Vízállóság

A vízálló játékok egy kicsit szórakoztatóbbak, mint azok, amelyeket nem engednek be a vízbe. Ki nem akart soha
szexet a pezsgőfürdőben? Partnervibrátorral pedig teljesen más fokozatok lesznek.

Design és alak

A patkó formájának köszönhetően alkalmazkodik a női testhez és nem zavar sehol. A keskenyebb része a hüvelybe

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/halozati-adapterek/
https://www.sexyelephant.hu/halozati-adapterek/
https://www.sexyelephant.hu/powerbankok/
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kerül, és így stimulálja a G-pontot, a szélesebb rész a csiklót érinti, és egész környezetét vibrálja. A kötés rugalmas
és tetszőlegesen csavarható, hogy a vibrátort pontosan úgy állítsa be, ahogyan szüksége van rá.

Anyag

A Sweet Smile partner vibrátor kiváló minőségű szilikonból készült, amely puha és kellemes tapintású. Mi az
Elephantnál a szilikonos játékokat szeretjük a legjobban. A szilikon nem kellemetlen aromájú, puha, sima, könnyen
karbantartható és kiváló az érzékeny bőr számára.

Szín

A lédús rózsaszín szín felébreszti benned a játékvágyat. Romantikus, pozitív és vidám, valamint partnerkapcsolatok.

Méretek

A We-Vibe partnervibrátorait részletesen kidolgozták, így a méret tökéletes. A keskeny és lapos hegy nem zavarja a
partnert, és nem nyomja sehova a nőt. A második rész viszont széles, hogy lefedje az egész csiklót, és kitöltse a nő
ölében lévő összes helyet.

Beillesztési szakasz hossza: 5,7 cm
A csikló hossza: 6,2 cm
Hossza nyújtás után: 15,5 cm
Beillesztési szakasz átmérője: 2,6 cm
A csiklón lévő rész átmérője: 3,1 cm
Súly: 50 g
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