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Masszírozó fej AkuWand 2

Karbantartás

A bal hátul lévő vízálló vibrátor karbantartását elvégezheti. Minden használat előtt és után
alaposan szappanozza be és öblítse le folyó víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletessé
teszi a tisztítást. Öblítés után tárolja a szerszámot textilzacskóban vagy eredeti dobozban, és
tárolja a többi játéktól elkülönítve. A különböző anyagok érintkezés közben reagálnak és károsítják
egymást.

Töltés

A gyártó körülbelül 1/3-ig küldi el a játékot. Ezért az első használat előtt teljesen fel kell töltenie az
akkumulátor élettartamának és tartósságának növelése érdekében. A mellékelt mágneses USB
kábel a töltéshez használható. Csatlakoztassa fém csatlakozóit a vezérlőgombok alatt található két
ezüst ponthoz, a kábel másik végét pedig csatlakoztassa a tápegységhez vagy a hálózati
adapteren keresztül az elektromos aljzathoz.

Töltés közben az ON/OFF vezérlőgomb alatti jelzőfény sárgán villog, és töltés után is világít. A
tesztelés során a töltés körülbelül 5 órát vett igénybe, majd a masszírozófej 40 percig tudott
rezegni szünet nélkül.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű műveletet. A fogantyú közepén egy két gombos vezérlőpult található. Enyhén
nyomja meg az ON/OFF gombot a vibrátor be- vagy kikapcsolásához. A második (felső) gomb a squiggle
szimbólummal megváltoztatja a vibrációs és pulzusprogramokat.

Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs program kalauzol el egy kellemes utazásra az orgazmus mennyországába.

Klasszikus állandó rezgés a legalacsonyabb intenzitáson1.
Klasszikus, alacsony intenzitású állandó rezgés2.
Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés3.
Klasszikus, nagyobb intenzitású állandó rezgés4.
Klasszikus állandó rezgés a legmagasabb intenzitású5.
a színpad 5 másodpercig pulzál a leglassabbtól a leggyorsabb rezgésig6.
fok erős és hosszú szakaszos rezgések7.
fok gyors és rövid szakaszos rezgések8.
foka 3 erős szaggatott rezgés, amelyet egy hosszú és erőteljes rezgés követ9.
a szakasz 3 másodpercig tart, és váltakozik gyenge, közepes és erős rezgések között10.
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Vízállóság

Masszázs vibrátor AkuWand 2 vízálló, ezért bevittük a fürdőbe és próbára tettük. A víz alá merülve 35 percig vibrált.
Vízállóságának köszönhetően élvezheti a zuhany alatt vagy a fürdőkádban. Ezenkívül a meleg víz ellazítja az izmokat
és keringeti a vért - a játékok kellemesebbek lesznek.

Design és alak

A játék formája egy óriási mikrofonra emlékeztet. A vékony fogantyú könnyű és szilárd fogást tesz lehetővé. A
fogantyú feletti csukló lehetővé teszi a fej minden irányba történő mozgását, így megkönnyíti a kezelést. Maga a fej
alakja úgy néz ki, mint egy széles henger, enyhén lekerekített éllel.

Anyag

A masszázsvibrátor tömör ABS műanyagból készült, amely nem tartalmaz ftalátokat. Sima fogantyúja tökéletesen
illeszkedik a kézbe. A fej felületét puha és matt szilikonréteg borítja, amely olyan puha és kellemes tapintású, mint az
emberi bőr.

Szín

A fej matt fekete színét a fogantyú sötétszürke metál színe egészíti ki. Az ezüst elemek kiemelik az általános modern
és esztétikus dizájnt.

Méretek

Masszázsfej AkuWand 2 nincs morzsa. Éppen ezért nem a kézitáskájába rejti, hanem a bőröndjébe pakolja az
ünnepre.

Teljes hossza: 30 cm
Fogantyú hossza: 21,5 cm
A fogantyú szélessége a legszélesebb részén: 5 cm
A fogantyú szélessége a legkeskenyebb részén: 2,7 cm
Fejhossz: 7 cm
Fejszélesség: 5,5 cm
Súly: 317 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
szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.
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Importőr és gyártó

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
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