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Fun Factory Lady Bi vibrátor klitoriszkarral

Karbantartás

Javasoljuk, hogy minden erotikus segédeszközt használat előtt és után is mossunk ki.
Próbálja ki a meleg szappanos vizet, és ha ez nem elég, javasoljuk a Játéktisztítót , amely
alkoholmentes és nagyon hatékony. Mosás után hagyjuk megszáradni és tároljuk az eredeti
csomagolásban. Soha ne rakja össze a szerszámokat, mert az anyagok reakcióba léphetnek
egymással.

Sterilizálás és forralás: A gyártó maga is megerősítette számunkra, hogy a forralás a
szilikon anyag tartóssága ellenére sem jó ötlet. Különösen a motorkerékpár-tartozékokhoz.
Ráadásul nincs miért forrnia Lady Bi-nek. A szilikon nem porózus anyag, így nem rakódik le
benne szennyeződés. Ha mégis szeretne otthoni forralással kísérletezni, saját felelősségére.

Töltés

Az első használat előtt javasoljuk, hogy a vibrátort 100%-ra töltse fel, az akkumulátor
tartósabb és tartósabb lesz. A töltés kevesebb mint hat órát vett igénybe. A töltőt a
csomagban találod.
A Lady Bi töltése egyszerű. Rögzítse a töltő mágneses végét a fogantyú alsó végén lévő két
ezüst ponthoz, és csatlakoztassa az USB végét a tápegységhez, telefontöltő adapterhez,
autós töltőhöz stb. A töltés utolsó fázisában a FUN gomb villogni kezd, majd amikor a
vibrátor teljesen feltöltődött, minden gomb kikapcsol. Teljesen feltöltve több mint egy órán
keresztül vibrált.

Vezérlés

A FUN gomb megnyomásakor mindkét motor közepes intenzitással rezegni kezd. Nyomja meg ismét a FUN gombot a
vibrátor kikapcsolásához. Mindkét motor külön ellenőrizhető. A nagyobb pontgomb a vibrátortestet, a kisebb
pontgomb pedig a kiemelkedést vezérli. Minden motornak három különböző intenzitása és három különböző
vibrációs ritmusa van. Az egyes gombok utolsó megnyomása leállítja a motort. Mindkét motorkerékpár az adott
gomb hosszabb megnyomásával bármikor kikapcsolható (nagyobb pöttyös gombbal hüvelyi rész, kisebb pöttyös
gombbal a csikló irritációja). A gombok zárolásához tartsa lenyomva egyszerre a FUN gombot és a kis pont gombot.
A feloldáshoz tartsa lenyomva a FUN gombot és a nagy pont gombot.

Vibrációs programok

Összesen 49 különböző kombinációt próbálhatsz ki.

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – nagyobb intenzitás2.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású3.
Impulzus program – a legrövidebb szabályos impulzusok – nagyon gyors páncél4.
Impulzusprogram – rövidebb impulzusok és lágyabb páncélok rendszeres váltakozása5.
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Impulzusprogram – az impulzusok gyorsítása és lerövidítése – akár egy pattogó labda6.

Vízállóság

Nagyon ajánljuk a vízi játékokat Lady Bi-vel. Sokáig próbáltuk a vízben hagyni, de nem történt semmi. A vibrátor
100%-ban vízálló és otthonosan mozog a vízben.

Design és alak

A forma elég hosszú ahhoz, hogy igazán mélyre lehessen vele. A kiemelkedés híresnek tűnik. Remek kombináció
együtt. A Lady Bi teljes hosszában egy megemelt hullámvonal szegélyezi mindkét oldalon.

Anyag

100% orvosi szilikon , a legkeresettebb anyag, kíméletes a testhez
tornászként rugalmas
puha és matt

Szín

Válasszon három gyönyörű szín közül: mélykék, indiai vörös és lila

Méretek

Teljes hossza: 22 cm
Használható hossz: 12 cm
Legszélesebb átmérője: 4,5 cm
Legkeskenyebb átmérő: 2,5 cm
Kiemelkedés hossza: 7 cm
Kiemelkedés átmérője: 2,5 cm
Súly: 283 g
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