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Moonlight masszírozó fej

Karbantartás

A vízzáróságnak köszönhetően a bal hátsó vibrátor karbantartását is meg tudja oldani. A játékok
után öblítse le meleg vízzel, egy csepp szappannal, és törölje le puha törülközővel
Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása befejezi a tisztítást. A száraz játékot a többi szerszámtól
elkülönített fiókban tárolja, hogy az anyagok ne hatnak egymásra és ne sérülhessenek. Az
eredeti doboz vagy textiltáska remek lesz.

Töltés

A szerszámot általában körülbelül 50%-ra tölti fel a gyártó, de javasoljuk, hogy az első használat
előtt töltse fel teljesen a vibrátort. Ezzel kíméli a játék akkumulátorát is.

A fejet a csomagban található USB kábellel töltöd. Csatlakoztassa a kábelt a vibrátor végén lévő
aljzatba, a másik végét pedig az adapterhez vagy a tápegységhez. A töltést a türkizkék villogó
aranycseppekről ismerheti fel. A könnycsepp abbahagyja a villogást, amikor a készülék
feltöltődik. A fej 2 órán keresztül töltődik és 2 és fél órán keresztül vibrál a tesztelés alatt.

Vezérlés

A vezérlés egyszerű. A fogantyún három gombot találsz. A fej be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
a középső gombot a kerék karakterével. A vibrátor bekapcsolásakor a könny türkiz színnel világít. Nyomja meg a
középső gombot a programok közötti váltáshoz és az intenzitás beállításához a + (PLUSZ) és – (MINUS) gombokkal.

Vibrációs programok

Tapasztalja meg az izgalmas vezetést hét színváltó vibrációs programmal.

Gyenge vibráció1.
Közepes vibráció2.
Erős vibráció3.
A leggyengébb impulzusrezgés4.
Intenzívebb impulzusrezgések5.
A legintenzívebb impulzusrezgés6.
Két rövidebb és egy hosszabb impulzus7.

Vízállóság

A Moonlight vibrátorral egy izgalmas fürdőzést is élvezhet a fürdőben vagy a medencében. Imádja a vizet, vízálló
felülettel pedig gondtalan utazás lesz.
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Design és alak

A Moonlight alakja egy hajlított mikrofonhoz hasonlít. A keskeny fogantyú jól tart a kézben, és játék közben
könnyedén elérheti a csiklót és más erogén zónákat. A három gombos vezérlőpult az eszköz közepén található.
A fogantyú aranyozott szakadása programváltáskor színt vált, és luxus megjelenést kölcsönöz a játéknak.

Anyag

A fej 100% szilikonból készült, így kellemes tapintású. A szilikon erős, de rugalmas anyag, könnyen karbantartható.
A fogantyú végét aranyszínű műanyag könnycsepp díszíti.

Szín

A fekete és az arany kombinációja elegánsnak és titokzatosnak tűnik. Ezzel a kortalan klasszikussal nem lépsz félre,
és a játékok érzékibbek és szenvedélyesebbek lesznek.

Méretek

A Moonlight kisebb méreteivel egyszerűen elfér a kezedben. A masszázsfejet minden pénztárcában elrejti, így
társaságot tart a munkahelyén és az üzleti úton.

Teljes hossza: 24 cm
Fej átmérője: 4 cm
Legkeskenyebb rész: 2,5 cm
Fogantyú szélessége: 3,5 cm
Súly: 191 g
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