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Fun Factory Mr. Boss szilikon vibrátor

Karbantartás

Nincs tudomány a medvéknek – még az elefántoknak sem. De adunk néhány tanácsot. Ez a
szilikon textúrája miatt hozzátapad minden szennyeződéshez – porhoz, hajhoz… Ezért minden
használat előtt és után alaposan mossa le a játékot meleg vízzel és szappannal. A legjobb a
készülék kezelése Segédeszközök fertőtlenítése. Hagyja megszáradni és tárolja az eredeti
tartályban vagy textil tasakban.

Sterilizálás és forralás: A Var nem jó ötlet a szilikon anyag tartóssága ellenére, amit a
gyártó is megerősített. Károsíthatja a motort a vibrátor belsejében. A szilikon nem porózus
anyag, így nem rakódik le benne szennyeződés. Ezért nincs ok a készülék felforralására. Ha
továbbra is a forralással szeretne kísérletezni, akkor saját felelősségére. ;-)

Töltés

A vibrátor működőképességéért Mr. A főnöknek csak két AAA elemre van szüksége .
Elemek üzletünkben természetesen kaphatóak. A trükk azonban az új hibrid töltési
technológiában rejlik, amelyet biztosítani fog Hálózati kábelek. A készülékbe hagyományos
eldobható vagy újratölthető elemeket helyezhet be. Ezután már csak helyezze be a Hybrid
Kit elemeit a vibrátorba, ahonnan nem kell újra kihúzni őket kisütés után. A játékot a benne
lévő akkumulátorokkal is töltheti ugyanazzal a Click n 'Charge mágneses rendszerrel,
amelyet a legtöbb Fun Factory töltő használ. De ne feledje, hogy az USB-kábel nem tartozéka
a csomagnak. Főnök és egyik sem Hálózati adapterek

Egy töltéssel akár 1 órányi szórakozást is élvezhet a legnagyobb teljesítmény mellett. Rögzítse a mágneses hegyet a
burkolat alján található két ezüst ponthoz. Csatlakoztassa az USB végét egy számítógéphez, tápegységhez vagy
telefontöltő adapterhez. A „-“ gomb villogni kezd. Amikor Mr. Boss 1/3 feltöltve, a gomb világít. Ezután a „+” gomb
villogni kezd, és világít, ha az akkumulátor 2/3-ig fel van töltve. Amikor teljesen fel van töltve, a „FUN“ gomb világít.

Vezérlés

Úr. A Boss olyan könnyen irányítható, mint bármely más Fun Factory vibrátorok. Könnyen elérheti a három megemelt
vezérlőgombot, amelyek háttérvilágítással rendelkeznek a könnyű használat érdekében sötétben . Nyomja
meg röviden a FUN gombot a be- és kikapcsolásához. A „+” és „-” gombok segítségével folyamatosan beállíthatja a
rezgés intenzitását és a rezgési programokat.

Ha pedig kirándulni indul, és nem szeretne aggódni kedvence miatt a repülőtéren a csomagtartóban, zárja le a
gombokat a „FUN“ és a „-“ gomb egyidejű megnyomásával. A zár feloldásához nyomja meg a „FUN“ és a „+“
gombot.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/elemek/
https://www.sexyelephant.hu/halozati-kabelek/
https://www.sexyelephant.hu/halozati-adapterek/
https://www.sexyelephant.hu/fun-factory-vibratorok/
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Vibrációs programok

Bekapcsolás után a vibrátor a második fokozatban rezegni kezd, pl. azonnal nagyobb intenzitással. Úr. A bossnak
4 vibrációs intenzitási szintje és 6 vibrációs ritmusa van.

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – nagyobb intenzitás2.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású3.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású4.
Impulzusprogram – mint egy szinuszhullám – fel, le5.
Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le6.
Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok gyorsabb sorozatban7.
Impulzusprogram – lassú szinuszos az intenzív rezgésektől a gyengébbek felé8.
Impulzusprogram – rövidebb impulzusok és lágyabb páncélok rendszeres váltakozása9.
Impulzusprogram – az impulzusok gyorsítása és lerövidítése – mint egy pattogó labda, amely a földet éri10.

Vízállóság

Többször fürödtünk a vibrátorral. Kamila tesztelő vitte a fürdőbe, Petra a zuhany alá. Azt találtuk, hogy Mr. A főnök
szereti a vizet. 100%-ban vízálló. A gyártó műszakilag a vibrátor fedele alatt fekete tömítőgumival oldotta meg a
vízzáróságot. Jó ötlet, csak óvatosan erős markolattal, nehogy a víz alatti szenvedély hevében véletlenül felnyissa a
fedelet. Jó húsz percig hagytuk rezegni a vibrátort a víz alatt, és nem jutott át víz a gumiszalagon. Csak a gumiszalag
körül volt egy kicsit nedves, így a tömítés nekünk szép. Ha tehát a tengerhez, vagy egy közös wellnessre mész egy
pároddal, vigye magával. Vízi kalandban lesz része.

Design és alak

A forma és az enyhén ívelt jellegzetes makk egy igazi péniszre emlékeztet. A vibrátor végén egy finom fogazat
található, ami fokozza az irritáció hatását. A vibráció és a valódi forma olyan kombináció, amely lehetővé teszi, hogy
Mr. A főnök megkapja.

Anyag

Úr. A Boss kiváló minőségű orvosi szilikonból készült , antiallergén, puha tapintású és kellemes. A motor a
vibrátor közepén található, így a készülék teste tapintásra szilárd, kivéve az utolsó 7 cm-t, ahol Mr. Boss elég puha és
rugalmas. A vibrátoron nincs szaga, ami a szilikonos készülékekre jellemző. A vezérlőelem erős és sima ABS
műanyagból készült.

Szín

Szabadulj meg az unalomtól egy gyönyörű szeder színnel. A vezérlőrész érdekes matt antracit színű.

Méretek

Teljes hossza: 20 cm
Használható hossz: 13,5 cm
Átmérő: 3,5 – 4 cm
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Súly: 225 g
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