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Wavy Vibes szilikon vibrátor Sexy Elephant + ajándék
Toybag

Karbantartás

A vízálló kialakításnak köszönhetően könnyen kezelheti a karbantartást. Csak adjon a
vibrátornak egy jó fürdőt egy csepp szappannal, és hagyja megszáradni. Végül, egy
Segédeszközök fertőtlenítése praktikus, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a vibrátor 100%-
ban tiszta. A száraz kütyüt a többi játéktól elkülönítve, egy fiókban tárolja, hogy anyagaik ne
kerüljenek kölcsönhatásba egymással, és ne károsíthassák egymást. Egy szövetzsák vagy
eredeti csomagolás nagyszerű lesz.

Töltés

Bár túl jól tudjuk, hogy milyen erős a vágy egy izgalmas kalandra, javasoljuk, hogy az első
használat előtt töltse fel a vibrátort teljesen. Ez meghosszabbítja a teljesítményét és az
akkumulátor élettartamát. A töltés egyszerű. Egyszerűen csatlakoztassa a vibrátort egy USB-
kábel segítségével egy power bankhoz, vagy egy hálózati adapter segítségével egy
konnektorhoz. A kék-pirosan villogó jelzőfény tájékoztatja Önt arról, hogy a készülék töltődik.
A töltés után azonban csak pirosan világít. A töltési idő körülbelül 3 óra, és a vibrátor ezt
követően 1,5 órán át rezeghet teljes teljesítményen.

Vezérlés

Játékosan kezelheti az irányítást. A vibrátor bekapcsolása a be/ki szimbólummal ellátott gomb hosszú ideig történő
lenyomva tartásával történik. A programok váltása a hullám szimbólummal ellátott gomb rövid megnyomásával
történik. A vibrátor logójának fényes háttérvilágítása, amely minden egyes vibrációs móddal változik, szintén
megnyugtatja Önt a programváltásról. Végül a vibrátor kikapcsolása a be/kikapcsoló gomb ismételt, hosszabb ideig
tartó megnyomásával történik.

Vibrációs programok

A 9 erőteljes rezgésprogrammal az egész föld megremeg.

Klasszikus rezgés – alacsony intenzitás (piros fény)1.
Klasszikus rezgés – közepes intenzitású (világoskék fény)2.
Klasszikus rezgés – legnagyobb intenzitás (sötétkék fény)3.
Lassú impulzus rezgés (sárga fény)4.
Lassabb csökkenő és emelkedő impulzus rezgés (lila fény)5.
Emelkedő rezgés (türkizkék fény)6.
Hullám és két rövidebb impulzus (zöld fény)7.
Klasszikus impulzusvibráció (fehér fény)8.
Két rövidebb és egy hosszabb impulzus (rózsaszín fény)9.
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Vízállóság

Vigye magával a Wavy Vibes vibrátort a kádba vagy a zuhanyzóba, mivel vízálló. Ez mind a pezsgőfürdőben töltött
romantikus pillanatokat, mind a reggeli zuhanyzást élvezetesebbé teszi. Tesztelésünk során 20 percig hagytuk a
kádban rezegni, és miután kivettük, boldogan rezgett tovább.

Design és alak

A vibrátor egy kicsit úgy néz ki, mint egy földigiliszta. A vibrátor kecses ívei tökéletesen követik a női anatómiát.
A vibrátor enyhén ívelt, szélesebb hegye jól illeszkedik a G-pontra, és kellemesen kitölti a hüvelyt. Keskeny és extra
rugalmas testének köszönhetően könnyen behelyezhető, és felületi bemélyedéseivel intenzíven stimulálja a hüvely
bejáratát. Összességében a Wavy Vibes vibrátor tökéletesen illeszkedik a kézbe és könnyen kezelhető.

Anyag

Míg az orvosi minőségű szilikon hipoallergén és nem porózus tulajdonságaival izgatja Önt, beleszeret a selymesen
sima felületébe, amely az ujjbegyeit úgy siklik majd rajta, mint egy fagyott tó.

Szín

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Cseh Köztársaság Cégazonosító: 28642317, Adóazonosító szám:
CZ28642317 Az Ostrava C36400 számú Cégbíróságán tartották. www.ruzovyslon.cz, e-mail: ahoj@ruzovyslon.cz,
telefon: +420596810697

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong tartomány 523176 Kína

Méretek

A vibrátor mérete véleményünk szerint nagyszerű a kezdők számára, és a kitágult csúcsnak köszönhetően a fejlett,
igényesebb hölgyek számára is.

21 cm teljes hossz.
Használható hossz: 17 cm
A hegy átmérője: 3,5 cm
A legkeskenyebb rész átmérője: 2,5 cm
Súly: 143 g

Információk a hulladékkezelésről

A terméken vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy
elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása
érdekében adja le azt a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával
hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak.
További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok
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szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.
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