
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.

Big Muscle szilikon vibrátor

Karbantartás

A vibrátor vízálló, ezért egy csepp szappannal fürdessük meg jól. Biztos lehetsz benne, hogy nem
marad rajta fujtajbl és az illata is gyönyörű lesz. A fertőtlenítés tökéletesíti a tisztítást, ami után a
vibrátor tökéletesen tiszta lesz.

Töltés

Két AA ceruzaelem szükséges a vibrátor összetöréséhez. Könnyedén cserélheti az elemeket.
Csavarja le a kupakot, és helyezze be az elemeket az utasításoknak megfelelően. Magán a
vibrátoron találsz táblákat, amelyek szerint könnyen tudni fogod, melyik oldalra kell behelyezned
az elemeket.

Vezérlés

A Red Muscle egyszerű és intuitív kezelőszervekkel rendelkezik. Egy gomb biztosítja a gyors és
egyszerű programváltást játék közben, valamint a vibrátor be- és kikapcsolását. Tartsa lenyomva
a gombot körülbelül 3 másodpercig, és a vibrátor bekapcsol. A kikapcsoláshoz ismét tartsa
lenyomva az érzékelőt 3 másodpercig. Egyszerűen váltson programot a gomb megnyomásával.
Azt mondjuk. Könnyű, mint egy pofon…

Vibrációs programok

Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések - közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések - a legmagasabb intenzitás3.
Lassú impulzus vibráció4.
Gyorsabb impulzusrezgés5.
A leggyorsabb impulzusrezgés6.
Felfelé irányuló rezgések7.
Három rövidebb impulzus és egy hosszú rezgés8.
Két rövidebb és két hosszabb gyors rezgés9.
Gyors hullámzású rezgések10.

Vízállóság

A vízálló vibrátorral izgalmas fürdőzést, zuhanyozást és pihenést a pezsgőfürdőben élvezhet. A forró fürdő és az
egész testet hullámzó vibrátor kombinációja felbecsülhetetlen. Jobb, mint egy masszázs…

Design és alak

Egy szép mágneses dobozban találsz egy tárolt vibrátort. A kerek fogantyú szépen illeszkedik a kézbe, és a vibrátor
elnyújtott formája irritálja a megfelelő helyeket belül. A kiterjesztett hegy kitölti a lyukat, és a rezgések intenzívebbek
lesznek. Ezen kívül serkenti a gerincét, ami az egész testén van. Minden csúszdát élvezni fogsz.
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Anyag

A Red Muscle puha és erős szilikonja olyan vibrátort alkot, amely megkülönböztethetetlen egy valódi pénisszel. A
fogantyún kívül ABS műanyagból készült és lecsavarozás után akkumulátorfedél lesz.

Szín

A vörös szín vágyat és szenvedélyt ébreszt benned.

Méretek

Mi az Elephantnál szeretjük a méretet. A vibrátor nem túl hosszú, de jól van a kezében. A gyártó 18,4 cm-es
használható hosszt közöl, mi 17,8 cm-t mértünk.

Teljes hossza kerékkel együtt: 20,2 cm
Használható vibrátor hossza: 17,8 cm
Átmérő: 4,6 cm
Súly: 303 g
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