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Dream Bunny rotációs vibrátor

Karbantartás

Ne felejtse el megmosni kedvencét a rendezvény után. Nem kell mást tennie, mint egy csepp
szappannal víz alatt leöblíteni. Szúrók az abszolút tisztaságért Segédeszközök fertőtlenítése.
Megszabadul minden baktériumtól, és újra tiszta lesz. Most csak rejtse el más játékokhoz,
lehetőleg úgy, hogy ne érjen hozzá a többi játékhoz. Az anyagok kellemetlen reakcióba
léphetnek egymással, és így megsemmisülhetnek.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen a vibrátort. Ez meghosszabbítja az
akkumulátor élettartamát. Csatlakoztassa az USB-kábelt a tápegységhez vagy a konnektorhoz
az adapteren keresztül, és a Dream Bunny azonnal megkezdi a töltést. Töltés közben a
vezérlőgombok alatti jelzőfények kéken villognak. Töltés közben világítanak. Azt találtuk, hogy
a töltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe. De akkor élvezheti a 2,5 órás utazást, tele élvezettel
és élvezettel.

Vezérlés

Az ellenőrzés nem bonyolult. A vibrátornak 3 gombja van. Az első a vibrátor be- és
kikapcsolására szolgál. A második beállítja a rezgési programokat a fejben, a harmadik pedig
megváltoztatja a programokat a klitorisz kiemelkedésében. Olyan könnyű, mint egy pofon,
nem? Befejezted tegnap a negyedik vibrációs programot? Ma, amikor bekapcsolja, nem kell
rákattintania arra a programra, amelyen tegnap indult, csak a negyedik programnál újra
bekapcsol.

Vibrációs programok

A 10 vibrációs programból álló terhelés a kiemelkedésben és 3 forgó program a vibrátor hegyében a legvadabb
macskákat is a vállára helyezi.

Rotációs programok:

Forgatási program – alacsony intenzitású1.
Rotációs program – közepes intenzitású2.
Forgatási program – legmagasabb intenzitás3.

Rezgés a klitorisz kiemelkedésében:

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – a legmagasabb intenzitás3.
Lassan növekvő és csökkenő rezgések4.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Mérsékelten folyamatosan növekvő és csökkenő rezgések5.
Gyorsan növekvő és csökkenő rezgések6.
Gyors impulzusok7.
Rövid rezgések és gyors impulzusok8.
Csöpögő labda – gyorsuló impulzusok9.
Rövid vibráció és két hosszú10.

Vízállóság

A vibrátor nem fél a víztől, mert vízálló. Tehát ha szeretné élvezni a reggeli zuhanyozást vagy az esti fürdőzést, vigye
magával a nyuszikat.

Design és alak

A mélykék vibrátor jellegzetes fülekkel a kiemelkedésben füles nyúlra emlékeztet. Anatómiailag jól formázott vibrátor
lekerekített, enyhén kiszélesített heggyel a nagyszerű töltésért. A gömbölyű, vezérlőgombokkal ellátott fogantyúnak
köszönhetően jól tart.

Anyag

Egy szilikon klasszikus, amivel nem rontasz el semmit. Mi az Elephantnál egyszerűen imádjuk a szilikont! Olyan puha,
olyan puha.

Szín

A lila titkokat és szenvedélyt rejt. Ilyen a szilvás pite vagy egy édes áfonyás turmix színe.

Méretek

A Dream Bunny méretével az arany középút közé tartozik. Se nem nagy, se nem kicsi, csak egy arany középpont,
ami minden nőnek tetszeni fog.

Teljes hossza: 21 cm
Használható hossz: 11 cm
Átmérő a legszélesebb részen: 4,5 cm
A nyúlvány hossza a csiklón: 7 cm
Átmérője a kiemelkedés legszélesebb részén: 3,6 cm
Súly: 230 g
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