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Fun Factory Patchy Paul G5 szilikon vibrátor + ajándék
Toybag

Karbantartás

Ne felejtse el lemosni a vibrátort szappannal és meleg vízzel az első használat előtt és minden
további használat után. Ez is jól fog jönni Segédeszközök fertőtlenítése. Hagyja megszáradni, és a
többi szerszámtól elkülönítve tárolja (nem érintkezhetnek közvetlenül, mert az anyagok reakcióba
léphetnek egymással). Ideális az eredeti csomagolás vagy textiltáska. Minden használat előtt öblítse
le a Paul's Patch-et meleg vízzel, és kezdődhet az új élmény.

Töltés

A töltőt a csomag ingyenesen tartalmazza. Ez egy játék mágneses USB töltővel. Rögzítse a
mágneses hegyet a vibrátor alján található két ezüst ponthoz. Dugja be az USB végét a telefontöltő
tápegységébe vagy adapterébe. Először a – (MINUSZ) gomb kezd villogni. Amikor a Patchy Paul
körülbelül egyharmadára megtelt, a gomb világít. Ezután a + (PLUSZ) gomb villogni kezd, és világít,
ha az akkumulátor körülbelül 2/3-ig fel van töltve. Amikor teljesen fel van töltve, a FUN gomb világít.

Az első használat előtt töltse fel teljesen, így biztosítva az akkumulátor maximális élettartamát és
tartósságát. Hagyjon hosszabb első töltési időt (akár 12 órát), a következő töltések legfeljebb 8 órát
vesznek igénybe. Egy töltéssel a Patchy Paul körülbelül 45 percig képes rezegni.

Vezérlés

A rezgésszabályozás egyszerű és intuitív. A gyártó a vibrátort utazási zárral zárva szállítja. Ezért először fel kell
oldania. Ezt a PLUSZ és a FUN gombok egyidejű hosszan történő lenyomásával teheti meg. A vibrátor egyszer sípol a
feloldáshoz. Az újbóli zároláshoz nyomja meg hosszan a MÍNUS és a FUN gombot.

Nyomja meg hosszan a FUN gombot a modul be- vagy kikapcsolásához. A PLUSZ vagy MÍNUSZ gomb rövid lapjaival
válthat az egyes rezgési programok között.

Vibrációs programok

1. Klasszikus rezgések – alacsony intenzitású
2. Klasszikus rezgések – nagyobb intenzitás
3. Klasszikus rezgések – közepes intenzitású
4. Klasszikus rezgések – nagy intenzitású
5. Klasszikus rezgések – nagyon magas intenzitású
6. Klasszikus rezgések – a legmagasabb intenzitású
7. Impulzusprogram – mint egy szinuszhullám – fel, le
8. Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le
9. Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok gyorsabb sorrendben
10. Impulzus program – a legrövidebb szabályos impulzusok – nagyon gyors páncél
11. Impulzusprogram – a rövidebb impulzusok és a lágyabb páncél rendszeres váltakozása
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12. Impulzusprogram – impulzusok gyorsítása és lerövidítése – mint egy pattogó labda

Vízállóság

Patchy Paul 100%-ban vízálló, ezért imádja a vizet és a vízi játékokat. Élvezze őket a legteljesebb mértékben!

Design és alak

Hullámos test, amely finoman csúszik beléd szűkebb átmérőről szélesebbre. Úgy néz ki, mint egy hernyó. Még
szemhéja is van, így alaposabban megnézi az orgazmusodat.

Anyag

A gyártó kiváló minőségű orvosi szilikont használt, amely biztonságos és rendkívül kíméletes. Puha és kellemes
tapintású, nagyon rugalmas, így szinte mindenkinek meg kell szeretnie, a felületén finom fehér bevonatot képező
fehér porporral. Itt nem fogja érezni a vibrátort és a tipikus „aromát“, mint a gél és a TPR segédanyagok.

Szín

Válasszon két szín közül:

A modern élénkzöld szín passzol a hernyó formájához.
Lágy púderszín, amely a marshmello cukorkákra emlékeztet.

Méretek

Teljes hossza: 23 cm
Használható hossz: 16 cm
Átmérő: 3–4 cm
Súly: 252 g
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