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Fun Factory Volta G5 vibrátor klitoriszra

Karbantartás

A Volta vízálló, így a karbantartás egyszerű lesz. Használat előtt és után öblítse le a játékot
szappannal és meleg vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése az erotikus segédeszközökről a
munka befejeződik. Hagyja hatni egy ideig, majd öblítse le újra. Száradás után helyezze a
játékokat textilzacskóba vagy eredeti dobozba, hogy a játék anyagok ne lépjenek reakcióba
egymással.

Sterilizálás és forralás: A gyártó megerősítette számunkra, hogy a forralás a szilikon
anyag tartóssága ellenére sem jó ötlet. Ez károsíthatja a motorkerékpárt. A szilikon nem
porózus anyag, így nem rakódik le benne szennyeződés, így nincs miért forralni. Ha valaki
otthon szeretne kísérletezni a forralással, csak saját felelősségére.

Töltés

A Fun factory Voltot a csomagban található USB kábellel töltheted. 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 Volta 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. Tanácsot adunk. Az első használat előtt
töltse fel teljesen a Voltot. Ez 6–8 órát vesz igénybe, de a játék körülbelül 45 percig
rezeg, meghosszabbítva a készülék élettartamát.

Vezérlés

A vibrátor vezérlése egyszerű és szórakoztató. A bekapcsoláshoz nyomja meg a FUN gombot, amely újbóli
megnyomására kikapcsolja a vibrátort. A PLUSZ (+) és MÍNUSZ (-) gombokkal válthat a rezgési módok között.
A gyártó általában zárolva küldi az eszközt. A feloldáshoz tartsa lenyomva a FUN és a PLUS gombot körülbelül
5 másodpercig, majd a vibrátor rezeg. Ha pedig Volta vibrátorral mész kirándulni, használd annak utazózárát, hogy
ne a reptéren kelljen magyarázkodnod, mi rezeg abban a bőröndben. Csak tartsa lenyomva egyszerre a FUN és a
MINUS gombot, amíg a vibrátor rezegni nem kezd és be nem zár.

Ha a rezgésmódok özönében megtalálta kedvenc programját, és azt szeretné, hogy a vibrátor bekapcsolása után
elinduljon, tartsa lenyomva a FUN gombot sokáig. A vibrátor kétszer röviden rezeg, és a program mentésre kerül.

Vibrációs programok

A Fun Factory Volta bekapcsolásakor közepes intenzitással vibrálni kezd. Ha alacsony vagy nagyobb intenzitásról
szeretne bemelegíteni, használja bekapcsolás után a mínusz vagy a plusz gombot.

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – nagyobb intenzitás2.
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Klasszikus rezgések – közepes intenzitású3.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású4.
Klasszikus rezgések – nagyon magas intenzitású5.
Klasszikus rezgések – a legmagasabb intenzitás6.
Impulzusprogram – mint egy szinuszhullám – fel, le7.
Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le8.
Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok gyorsabb sorozatban9.
Impulzus program – a legrövidebb szabályos impulzusok – nagyon gyors páncél10.
Impulzusprogram – rövidebb impulzusok és lágyabb páncélok rendszeres váltakozása11.
Impulzusprogram – az impulzusok gyorsítása és lerövidítése – mint egy pattogó labda, amely földet ér12.

Vízállóság

Nagyra értékeljük a készülék 100%-os vízszigetelését. A Volta G5 remek társ lesz a hosszú esti fürdőzésekhez és a
zuhany alatti gyorsautókhoz. A merészek a pezsgőfürdőbe is elvihetik.

Design és alak

A Volta vibrátor egy kicsit a delfinre, vagy a pelikán csőrére hasonlít, ami bekapcsoláskor rezeg (egyre kevesebbet
nyit). Az oldalsó, félig nyitott hegyekről a kiszélesedő vonalak a fehér fogantyúhoz vezetnek, ahol három gombot
találunk (mínusz, plusz, FUN). A fogantyú belső lyukát fényes ezüst szín díszíti. A fogantyú jól tart a kézben, és
megkönnyíti a vibrátor kezelését.

Anyag

Bele fogsz szeretni a rugalmas, mégis erős orvosi szilikonba. Simogatva kicsit érdesebb, púderes felületet fogunk
érezni, de a síkosító gél használata után megpuhul. A fogantyú ezüstfehér műanyaggal díszített, ami olyan sima
tapintású, mint az üveg.

Szín

A bársonyosan matt sötétlilás-rózsaszín színe érzéki, fenségesen, titokzatosan és nagyon elegánsan hat.

Méretek

A Fun Factory Volta pontosan elfér a kezedben. Könnyű, nem bántja a kezét.

Teljes hossza: 18,9 cm
Használható hossz: 12 cm
Átmérő a legszélesebb részén: 4,7 cm
Átmérő a legkeskenyebb részén: 2 cm
Súly: 192 g
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