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Fun Factory Big Boss G5 szilikon vibrátor

Karbantartás

Használat után alaposan mossa le a vibrátort szappannal és meleg vízzel, a 100%-os tisztaság
érdekében jó fertőtlenítő az erotikus segédeszközökhöz (az élesztő és a gombák nagyon
kellemetlen dolog). Hagyja megszáradni, és más segédanyagoktól elkülönítve tárolja (nem
érintkezhetnek közvetlenül, mert az anyagok reakcióba léphetnek). Ideális az eredeti
csomagolás vagy textiltáska. A Big Boss minden egyes használata előtt csak öblítse le meleg
vízzel, és hajrá!

Töltés

A töltőt a csomag ingyenesen tartalmazza. Ez egyszerű a CLICK ‚N‘ CHARGE rendszerrel.
Rögzítse a mágneses hegyet a vibrátor alján található két ezüst ponthoz. Dugja be az USB végét
a telefontöltő tápegységébe vagy adapterébe. Először a – (MÍNUSZ) gomb kezd villogni. Amikor
a Big Boss körülbelül 1/3-ig fel van töltve, a gomb világít. Ezután a + (PLUSZ) gomb villogni
kezd, és világít, ha az akkumulátor körülbelül 2/3-ig fel van töltve. A FUN gomb világít, ha
teljesen fel van töltve.

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 körülbelül 45 percnyi szórakozást élvezhet.

Vezérlés

A Big Boss vibrátor rezgésének szabályozása olyan egyszerű és szórakoztató! A FUN gomb már jelzi, hogy milyen
móka lesz. Ha egyik kezével megfogja a Big Boss-t, és behelyezi a mutatóujját a lyukba, a + (PLUSZ) és – (MÍNUSZ)
gombokkal válthat rezgéseket és rezgésprogramokat a többi szabad ujjával. A rezgések meglehetősen erősek és
csendesek egyben. Nyomja meg röviden a FUN gombot a be- és kikapcsolásához.
Utazni készülsz? Zárja le a gombokat a FUN és a + (PLUS) gomb egyidejű megnyomásával. A feloldáshoz nyomja
meg a FUN és a – (MINUS) gombot

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. Impulzus program – mint egy szinusz – fel, le
8. Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le
9. Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok gyorsabb sorrendben
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10. Impulzus program – a legrövidebb szabályos impulzusok – nagyon gyors páncél
11. Impulzusprogram – rövidebb impulzusok és lágyabb páncélok rendszeres váltakozása
12. Impulzusprogram – az impulzusok gyorsítása és lerövidítése – mint egy pattogó labda, ami földet ér

Vízállóság

A 100%-ban vízálló Big Boss szereti a tengerparti nyaralást, vigye magával. Nem mész a tengerhez? A zuhany alatt
vagy a fürdőben is jól szórakozhat.

Design és alak

A makk alakja és jellegzetessége nagyon hasonlít egy valódi péniszre.

Anyag

A kiváló minőségű orvosi szilikon antiallergén, puha és kellemes tapintású, fehér porporral, amely finom fehér
bevonatot képez a felületen. A Big Boss puha és hajlékony, különösen a középső harmadban. Nem fogod érezni a
vibrátort, a zselé és a TPR segédeszközök tipikus „aromája“ itt nem érvényesül.

Szín

Két szín közül választhatsz:

Megkülönböztető rózsaszín (foszfor) – a rózsaszín a szelídség, a gyengédség és a magasabb érzelmek színe a
szerelemben. Felfedi a szentimentalitást és a finomságot. Oldja az izmok és az elme feszültségét. Tehát a Big
Boss tökéletes a test feszültségének enyhítésére. ;-)
Titokzatos fekete szín, a felsőbbrendűség érzését kelti. Erotikusabb hatása van, mint más színeknek. Egy ilyen
fekete mamba.

Méretek

Teljes hossza: 24 cm
Használható hossz: 18 cm
Átmérő: 4,5 cm
Súly: 328 g
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