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Fun Factory Semilino DeluxeVibe

Karbantartás

Nincs szükség bonyolult karbantartásra, elegendő meleg víz és kíméletesebb szappan,
javasoljuk, hogy közvetlenül az első használat előtt mossák ki. Tisztíthatod fertőtlenítő erotikus
segédanyagokkal is, majd csak hagyd megszáradni. A Semilino-t tartsa elkülönítve más
segédeszközöktől, például textilzacskóban vagy az eredeti csomagolásban.

Töltés

Modern töltés, amellyel nem kell aggódnia az akkumulátorok vásárlása miatt. Javasoljuk, hogy az
első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort a maximális élettartam és tartósság
érdekében. A Click 'N' Charge rendszer azt jelenti, hogy a töltő mágneses hegyét a fogantyú
alsó végén található két ezüst pont mellé helyezi. Csatlakoztassa az USB-terminált a
számítógéphez, a telefontöltő adapterhez, az autós töltőhöz stb. Először a - (MINUSZ) gomb
villogni kezd. Amikor a Semilino részlegesen fel van töltve, a gomb világít. Ha az akkumulátor
több mint félig fel van töltve, a + (PLUSZ) gomb villog és világít. Amikor teljesen fel van töltve, a
FUN gomb világít, és kezdődhet a móka.

Vezérlés

Nagy előnyt látunk a kétgombos vezérlésben. Játék közben nem fog zavarni az összes program
hosszas megbeszélése, amíg meg nem találja a megfelelőt. A harmadik gombon a megfelelő
"FUN" felirat található a szórakozás indításához és leállításához. Bekapcsolás után az 1. számú
program Klasszikus vibráció - alacsony intenzitás automatikusan beáll. A + (PLUSZ) gomb
megnyomásával fokozatosan átváltunk a 2. számú programra Klasszikus rezgések - nagyobb
intenzitás, 3. program Klasszikus rezgések - közepes intenzitású, 4. számú Klasszikus rezgések -
nagy intenzitású. Az alábbiak a 7-12. sz. impulzus programok. Hiányoznak a klasszikus vibrációk
a legmagasabb szinteken (5 + 6)? Az impulzusprogramok alatt bármikor megnyomja a - (MINUS)
gombot, és a Semilino visszatér a klasszikus vibrációhoz (6. program). A - (MÍNUSZ) gomb
ismételt megnyomásával fokozatosan átválthat gyengébb rezgésekre egészen az 1. programig.
Vissza akar térni az impulzusprogramokhoz? Nyomja meg ismét a + (PLUSZ) gombot. A Semilino
zárható rendszerrel rendelkezik, amely aktiválásakor megakadályozza, hogy a vibrátor a gombok
megnyomásával elinduljon. Ez a funkció megakadályozza a véletlen indítást a leginkább
alkalmatlan pillanatban. Nincs több olyan kínos pillanat, mint például: „Úgy tűnik, a pénztárcája
vibrál.” :-) A lezáráshoz tartsa lenyomva a - (MÍNUSZ) gombot fél másodpercig, majd a Fun. A
feloldáshoz tartsa lenyomva a + (PLUSZ) és a Fun gombokat.

Vibrációs programok

Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések - nagyobb intenzitás2.
Klasszikus rezgések - közepes intenzitású3.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású4.
Klasszikus rezgések - nagyon magas intenzitású5.
Klasszikus rezgések - a legmagasabb intenzitás6.
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Impulzusprogram - mint egy szinusz - 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 - akár egy pattogó labda12.

Ennek a modellnek a rezgéseit a nagyon gyengédtől az igazán erősig osztályozzák. A Semilina vibráció utolsó
fokozatai még mindig olyan erősek, mint a többi akkumulátoros vibrátor. Megteszi a dolgát. Számunkra úgy tűnik,
hogy a zseblámpás vibrátorok nem vehetik fel a versenyt az újratölthető vibrátorokkal a rezgés intenzitásában. De ez
modelltől függ. Német bevált márka Fun Factory kifinomult rezgésekkel büszkélkedhet, amelyek egyediek és
különböznek a többi gyártótól. Még csukott szemmel is felismeri ennek a márkának a rezgéseit.

Vízállóság

A mini vibrátor 100%-ban vízálló, így még élvezetesebbé válik a fürdőben vagy zuhanyozásban eltöltött pillanatok.
Alaposan teszteltük a vízállóságot, úgy vibrált az akváriumban, mint egy életre.

Design és alak

Recézett, enyhén ívelt vége kis kiemelkedéssel, hogy irritálja a csiklót vagy a G-pontot

Anyag

Ez a modell 100%-ban orvosi szilikonból készült, mely kiváló minőségű, ártalmatlan, bársonyosan puha tapintású és
nagyon kényelmes. Felülete hullámos, redőkbe borul, ami intenzívebb stimulációt tesz lehetővé. A fogantyú
műanyagból készült, elöl vezérlőgombok, alul két fém csatlakozó található.

Szín

Két szín közül választhat: szexi fekete vagy játékos narancs.

Játékos narancssárga szín - a narancs az optimizmus, a fiatalság és az életöröm szimbóluma. Felkelti a
kíváncsiságot és a kalandvágyat
Titokzatos fekete szín – a felsőbbrendűség érzését kelti. Az arany fogantyúval kombinálva elegánsnak és
erotikusnak tűnik

Méretek

Teljes hossza: 17 cm
Használható hossz a kiemelkedésig: 9 cm
Fogantyú hossza: 6,4 cm
Fogantyú szélessége: 4 cm
Átmérője kiemelkedéssel együtt: 5 cm
Test átmérője: 4 cm
A makk átmérője: 3 cm
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