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Fel-le mozgó vibrátor Bunny Hammer

Karbantartás

Ne felejts el a játék után rendesen elmenni és játszani meleg víz alatt és egy csepp
szappannal. Segédeszközök fertőtlenítése de valamivel alkalmasabb, minden
szennyeződéstől eltávolítja a vibrátor felületét.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen a vibrátort. Ez meghosszabbítja az
akkumulátor élettartamát. A töltés maga egy trombita. Csak annyit kell tennie, hogy az
USB-kábel egyik végét csatlakoztassa a tápegységhez, vagy adapteren keresztül egy
konnektorhoz, a másik végét pedig egészen a vibrátorba nyomja. 2,5 órát vett igénybe a
töltés, ezalatt a jelzőfény pirosan világított. A töltés pillanatában zölden világított.
Maximális teljesítménnyel a Bunny Hammer 1,5 órán keresztül futott, ugyanakkor a
leggyengébb rezgésben is hozzáadott és vibrált.

Vezérlés

A vezérlés egy trombita. A vibrátor szomszédos részének bekapcsolásához nyomja meg az
ovális gombot. A csiklón a kiemelkedés a kerek gomb megnyomásával indul.

Az első ovális, és akár a tetejét, akár az alját nyomja meg, a rezgések mindig gyengéből erősekké nőnek. Az ovális
gomb alatt van egy kör, amely a csiklón lévő vibrációs programokat szabályozza.

A vibrátor kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombok egyikét. Amikor nem akarod rezegtetni a
csiklót, akkor lenyomva tartod a kerek gombot, ha pedig nem akarod nyomni, akkor az ovális gombot.

A vezérlés előnye, hogy bármilyen programmal végezzük, azt újra pörgetjük.

A szerszám utazási zárral is rendelkezik. A bekapcsoláshoz mindkét gombot le kell nyomni és körülbelül
2 másodpercig lenyomva kell tartani. Kétszeri rezgéssel a vibrátor bejelenti, hogy le van zárva. Az utazási zár
kikapcsolásához egyszerűen tartsa újra mindkét gombot, vagy csatlakoztassa a vibrátort a töltőhöz USB-kábellel.

Vibrációs programok

3 sebész lélegzetelállító töltése és 12 vibrációs programja megráz.

Társ programok:

Lassú hozzáadás1.
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Közepes felár2.
Gyors kiegészítés3.

Vibrációs programok a klitorisz kiemelkedésében:

Klasszikus rezgések – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású3.
Gyorsan növekvő hüvelyesek4.
Két rövid impulzus és egy hosszú impulzus5.
Lassú impulzus vibráció6.
Gyors impulzus vibráció7.
Rendszeresen emelkedő és csökkenő pulzusok8.
Két hosszabb és két rövidebb impulzus9.
Egy hosszú pulzus és három rövid10.
Lassú szívverés11.
Gyors szívverés12.

Vízállóság

A vibrátorral a fürdőkádba is ki lehet menni, mert vízálló. Egy pezsgőfürdő egy üveg borral és egy vibrátorral
kellemes lezárása lesz egy mozgalmas napnak.

Design és alak

Ez az erős, rózsaszín fickó tisztelettudó. Átmérőjének köszönhetően kicsit olyan, mint egy macska. A vibrátor szép
formájú és sima hegye makkora emlékeztet. Jól terhel, de javasoljuk, hogy csúsztassa le a vibrátort. Bekapcsoláskor
és a fej ugrálásakor kissé fájhat a csizma. Bunny Hammer jól tartja magát és remekül irányít. A lapos talp lehetővé
teszi, hogy a vibrátort az éjjeliszekrényre, a lámpa mellé helyezze, ahol türelmesen várja a következő eseményt.

Anyag

Továbbra is szilikonról fogsz álmodni. Kellemes tapintású, puha, mint egy takaró, amibe beburkolnád magad,
antiallergén és gyengéd a testhez. Egyszóval egy elkényeztetett tengerész.

Szín

Vidám, energikus rózsaszín, amely örömet hoz az életébe. Hagyja, hogy elragadja magát a nyár hullámai, a meleg és
napsütéses idő és a számtalan orgazmus.

Méretek

Kézitáskába nem nagyon fér bele, de hátizsákba vagy utazótáskába, miért ne?

Teljes hossza: 22,7 cm
Használható hossz: 12,3 cm
A makk átmérője: 3,7 cm
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A nyúlvány hossza a csiklón: 10,7 cm
A nyúlvány átmérője a csiklón: 2,7 cm
Fogazott rész átmérője: 4.2
Súly: 356 g
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