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Szilikon vibrátor Divine G-Vibe

Karbantartás

A vibrátor karbantartása egy nyüzsgés. Szappanozza be és öblítse le folyó víz alatt.
Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre szigorítja az erotikus segédeszközök
karbantartását. Javasoljuk, hogy az első használat előtt használja, majd minden
kaland után. Csak ennek köszönhetően a játék 100%-ban higiénikusan tiszta marad
és készen áll a további játékokra. Végül ne felejtse el a vibrátort a többi játéktól
(például táskától) elkülönítve tárolni, hogy a G-Vibe Divine szilikon felület ne lépjen
reakcióba más kiegészítő anyagokkal.

Töltés

A vibrátorokat a gyártó körülbelül 50%-kal előtölti. Ennek ellenére kicsomagolás
után teljesen fel kell töltenie a vibrátort. Ez meghosszabbítja az akkumulátor
élettartamát. A vibrátor feltöltéséhez először le kell csavarni a vibrátor alján
található ezüst burkolatot. Ezután dugja be a csatlakozót a lyukba, és csatlakoztassa
a kábel másik végét a számítógéphez vagy egy elektromos aljzathoz a töltőn
keresztül. Töltés közben a jelzőfény pirosan világít, amíg a vibrátor teljesen fel nem
töltődik, és a jelzőfény zölden világít. Azt találtuk, hogy a töltési idő körülbelül 2 óra
15 percet vesz igénybe. Egy feltöltéssel a vibrátor körülbelül 1 órán át bírja a
rezgést.

Vezérlés

A vibrátor vezérlése egyszerű és intuitív, így nem lesz szüksége piros műszaki egyetemi diplomára a kezeléséhez. A
vibrátor bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg röviden a vibrátor alsó részét, ahol a klasszikus bekapcsolási
szimbólumot találja. Rövid megnyomásokkal végigkattinthat mind a 10 vibrációs programon. Ha a vibrátor ki van
kapcsolva, elegendő körülbelül 2 másodpercig lenyomva tartani a vibrátor alsó oldalán található szimbólummal
ellátott gombot. Szuper jó dolog az úgynevezett "travel lock", csehül utazási zár, aminek köszönhetően nem
kockáztatja, hogy a vámellenőrzés során rezegni fog a segédeszköz. A vibrátor utazási zárral történő lezárásához
kétszer röviden meg kell nyomnia a bekapcsológombot. A vibrátor gyorsan egymás után kétszer rezeg, és
reteszelődik. Véletlen bekapcsolási kísérlet esetén a vibrátor mindig csak kétszer egymás után röviden rezeg a
beállított utazási zár üzemmódban, de semmi több nem történik. A feloldáshoz ismét meg kell nyomni a
bekapcsológombot kétszer egymás után, amire a vibrátor rezgéseket vált ki. Végezetül azt kell mondanunk, hogy
szeretjük a vibrátor memóriáját. Bekapcsoláskor automatikusan elindul az a program, amelyikhez utoljára kikapcsolta
a vibrátort.

Vibrációs programok

A Divine G-Vibe szilikon vibrátor összesen 10 olyan vibrációs programot kapott, ami nem fog unatkozni.

Klasszikus alacsony intenzitású vibráció1.
Klasszikus közepes intenzitású vibráció2.
Klasszikus nagy intenzitású vibráció3.
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Hosszú impulzus rezgések4.
Hosszú impulzusrezgés, amely gyengül5.
Lassú és hosszú impulzusú rezgések6.
Gyors és rövid impulzusú rezgések7.
Impulzusrezgések a sziréna "íííůůů íííůůů" ritmusában8.
Intenzív hosszú, erős pulzus váltja fel a gyengébb rövid impulzust9.
Az impulzusrezgések váltakozása a legerősebbtől a leggyengébbig10.

Vízállóság

A Divine G-Vibe szilikon vibrátor vízálló felületének köszönhetően egy vízördög. Még a felszín alatt is kész poklot tud
szabadítani egy nő ölében. Szóval hölgyeim, hívjátok meg a fürdőkádhoz.

Design és alak

A vibrátor még a dobozból kicsomagolva is lenyűgöz jellegzetes kék színével és elegáns megjelenésével. A vibrátor
formája egy hokiütőre emlékeztet, amely tökéletesen illeszkedik a kezedbe. A hosszú, keskeny nyél ívelt, pufók ívben
végződik a jobb G-pont stimuláció érdekében.

Anyag

A Divine G-Vibe vibrátor teste tömör ABS műanyagból készült, ami a vibrációt a vibrátor teljes hosszában elosztja. A
felső réteg finom, de mindenekelőtt hipoallergén szilikonból áll, amely jól karbantartott.

Szín

Mélykék színével a vibrátor nyugodtnak és határozottnak tűnik. Ezért teljes elszántságoddal bele fogsz merülni a
hüvelyi orgazmus varázslatának felfedezésébe.

A képgalériában egy régebbi, rózsaszín modell fotóit találod.

Méretek

A vibrátor különösen a kezdőknek fog tetszeni kisebb méreteivel.

Hossz kontroll: 17,2 cm
Használható hossz: 15,7 cm
Felső átmérő: 3,2 cm
A középső rész átmérője: 2 cm
Alsó átmérő: 2 cm
Súly: 72 g
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