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Seven II vezeték nélküli vibrációs tojás Sexy Elephant +
ajándék Toybag

Karbantartás

A vízálló tojás gondozása mindössze néhány percet vesz igénybe. Az első
használat előtt, majd minden használat után szappanozza be a készüléket és
öblítse le meleg víz alatt.Segédeszközök fertőtlenítése az erotikus
segédeszközök praktikus asszisztensei közé tartozik, mert felületük a
legkisebb, mikroszkopikus méretű szennyeződéstől is megszabadul. Végül csak
szárítsa meg a tojást egy puha törülközővel, vagy várja meg, amíg megszárad.
Javasoljuk, hogy a többi játéktól elkülönítve tárolja. Elég csak egy
textilzacskóba vagy az eredeti dobozba tenni, aminek köszönhetően a felülete
nem lép reakcióba a szerszámok egyéb anyagaival.

Töltés

Bár a tojás részben gyárilag elő van töltve, javasoljuk, hogy teljesen töltse fel a játékot. Ez meghosszabbítja az
akkumulátor élettartamát. A töltéshez illessze be a csatlakozót a tojás oldalán lévő zsákfuratba (DC jelzéssel), és
csatlakoztassa a másik végét az adapteren keresztül a konnektorhoz. Ne nyomja le teljesen a kábel fém végét. Töltés
közben a tojás be/ki gomb feletti fehér LED villog. Teljesen feltöltött állapotban a lámpa égve marad. Körülbelül 1
órát vett igénybe a töltés. Ezután a Seven II tojás körülbelül 45 percig vibrált.

A kütyü első használata előtt ki kell nyitnia a vezérlőt, hogy eltávolítsa az akkumulátorról a védőpapírt, amely
megakadályozza a lemerülést. Nem kell mást tenni, mint a körmeit a vezérlő alsó szélén lévő repedésbe szúrni, és
kis erővel megnyomni a távirányító falait. Ezután kinyílik, és egy CR 2032 elemet talál a fehér papír alatt, amely a
távirányítót táplálja. Ezután már csak a vezérlő oldalait kell összeilleszteni, és kattintani.

Vezérlés

Maga a tojás könnyen irányítható. Csak tartsa lenyomva a bekapcsológombot, és felette egy fehér LED világít,
jelezve, hogy a tojás bekapcsolt. Ezután csak röviden nyomja meg a gombot, és a tojás rezeg. A bekapcsológomb
rövid megnyomásával válthat az egyes rezgési programok között. A rezgések kikapcsolásához csak tartsa lenyomva
a be (és egyben ki) gombot egy kicsit tovább, és a tojás abbahagyja a rezgést.

A gyártó a távirányítót lefedett elemmel látja el, hogy útközben ne merüljön le. Ezért nyissa ki a vezérlőt, és távolítsa
el a fedőpapírt az akkumulátorról. Ezután kapcsolja be a vibrációs tojást, és vezérelje a vezérlő rövid
megnyomásával. A vezérlő közepén található gomb a rezgések be- és kikapcsolására szolgál. Használja a plusz (+)
gombot a rezgések intenzitásának növeléséhez. Ellenkezőleg, a mínusz (-) gombbal csökkentheti. Az első vibrációs
programhoz való visszatéréshez használja a bal oldali görgőt. Használja a jobb oldali görgőt az impulzusmódok
szabályozásához.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Vibrációs programok

Összesen 7 vibrációs program 4 intenzitásban, a legérzékenyebb helyeken érezhető pulzáló masszázzsal kényeztet.

Vibrációs programok:

Közepesen erős klasszikus vibráció1.
Közepesen gyors impulzus vibráció2.
Gyors, rövid impulzusú rezgések (géppuskalövésre hasonlít)3.
Egy hosszú impulzusrezgést négy rövid impulzus vált fel4.
Három rövid, lassú impulzus váltakozik négy gyors rövid impulzussal5.
Négy közepes impulzus váltakozik egy hosszú és négy rövid impulzussal6.
A hosszú impulzust gyors impulzusok sorozata váltja fel, váltakozva egy hosszú és négy rövid impulzussal7.

Rezgés intenzitása:

gyenge intenzitás1.
közepes2.
erős3.
a legerősebb4.

Vízállóság

A Seven II vibrációs tojás vízálló felülettel rendelkezik. Emiatt könnyen kimoshatod, de jobb, ha nem vidd bele egy
vízzel és illatos habbal teli fürdőbe. A víz beszivárogna a töltőnyílásba, és az egész vibrációs motor korrózióját
okozná.

Design és alak

A rezgőtojás szimmetrikus, hosszanti formája a hosszú szilikonszemmel kombinálva ebihalra emlékeztet és időtlen
hatású. A játék oldalán található finom dudorok láthatóan kinyúlnak a felület fölé, és kellemesen stimulálják az intim
részeket. Maga a tojás és a kontroller jól tart a kézben.

Anyag

Imádni fogja a minőségi szilikon anyagot. A finom tapintású ütés a tojás többi sima felületével együtt
megörvendezteti érzékeit. A szilikon hőszabályozó képességének köszönhetően a készülék gyorsan elfogadja a
környezeti hőmérsékletet.

Szín

Az elegáns lila szín felébreszti a vágyat egy erotikus kalandra.

Méretek

A tojás még a kontrollerrel is könnyedén elfér egy pénztárcában vagy zsebben. Így mindig kéznél lesz.
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A tojás hossza zsinór nélkül: 6,8 cm
Húr hossza: 10,3 cm
A tojás átmérője: 2,9 cm
Tojás súlya: 40 g
Vezérlő súlya: 20 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.

Importőr és gyártó
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