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Sassy Aquamarine szilikon vibrátor

Karbantartás

A bal hátsó karbantartást meg tudod oldani. Mivel a vibrátor csak vízálló, szappanozza be és
alaposan öblítse le folyó víz alatt. Használja a mellékelt kefét a fémgyűrűn. Segédeszközök
fertőtlenítése biztosítja a tökéletes tisztaság érzését.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a vibrátort az akkumulátor
élettartamának és élettartamának meghosszabbítása érdekében. A vibrátor töltése a mellékelt
USB-kábellel történik. Nem kell mást tennie, mint bedugni a vibrátor alján lévő, nem feltűnő,
vak lyukba, és a kábel másik végét a tápegységhez vagy mobiladapteren keresztül a
konnektorhoz csatlakoztatni. A gyémánt perem töltés közben fehéren villog. Töltéskor égve
marad. Kipróbáltuk, hogy a töltés körülbelül 1 óra 45 percet vesz igénybe, ami után egyszerre
akár 1 óráig is képes vibrálni.

Vezérlés

Az irányítás kicsit meglepett minket. A többi vibrátorhoz képest a Sassy Aquamarine vezérlése
kicsit másképp működik. De ez nem olyasmi, amit ne tudna megtenni. Egyetlen rövid
megnyomással be- és kikapcsol. Ezzel szemben a gomb lenyomva tartása a vibrátort a
következő rezgési intenzitásra kapcsolja. Előnye a "Travel Lock" funkció, aminek köszönhetően
a vibrátor nem rezeg a bőröndjében a repülőtéren. Az utazási zár aktiválásához tartsa
lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig. A vibrátor ezután kétszer bezárul,
jelezve, hogy le van zárva. A feloldási eljárás ugyanaz.

Vízállóság

A Sassy Aquamarine vibrátor csak vízálló. Tehát csak meleg vízzel mossa le. Ne vigye be a fürdőkádba. Megfulladnál
vele.

Design és alak

A türkiz kombinációja ezüst részletekkel és csillogó kristállyal a kontroll helyett luxusnak tűnik. Az ívelt vibrátorfej
alkalmas a G-pont stimulálására.A nyélen lévő szerkezetnek köszönhetően a vibrátor nem szokott kicsúszni a kézből.
A vibrátor alsó részén található kristálytiszta kristály világít, ha be van kapcsolva.

Anyag

A vibrator Sassy Aquamarine selymesen puha szilikonból készült, mely kellemes tapintású. A fogantyút egy recézett
fémgyűrű választja el a test többi részétől. A Swarovski gyártó kristálygombja műanyag körrel van bélelve.
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Szín

A lágy pasztellkék (türkiz) szín rabul ejti a szemet és az elmét. A nyári égboltra fogja emlékeztetni a felhők között.
Ennek köszönhetően egy kis kalandra vágyik egy takarón a tenger mellett vagy a tóparton.

Méretek

A Sassy Aquamarine vibrátor első ránézésre macskának tűnik, de használható hosszával a közepes méretű vibrátorok
közé tartozik.

Teljes hossza: 19,7 cm
Használható hossz: 12,7 cm
Átmérő a fej legszélesebb részén: 3,6 cm
Súly: 154 g
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