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Masszírozó fej Oh La La

Karbantartás

A vibrátor vízállóságának köszönhetően a karbantartás nem sok időt vesz igénybe. Az
esemény után öblítse le folyó víz alatt egy csepp szappannal, majd szárítsa meg puha
törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a tisztítást. A száraz játékot a többi
szerszámtól elkülönített fiókban tárolja, hogy az anyagok ne érintkezzenek egymással és ne
sérüljenek meg. Szuper lesz a textiltáska vagy az eredeti csomagolás.

Töltés

Az erotikus játékok élvezetéhez a készülékkel négy AA elemre van szükség a vibrátorban,
amelyeket a csomag nem tartalmaz. Maga az elemek behelyezése és cseréje némi
gyakorlatot igényel. Forgassa el a vibrátor alján lévő műanyag kupakot az óramutató
járásával ellentétes irányba, és nyissa ki. A fehér kereszt segítségével húzza ki a fehér
rekeszt, amelybe az elemeket helyezi a + és - karaktereknek megfelelően. Csúsztassa vissza
a garatot a vibrátorba, és csavarja rá a kupakot. A tesztelés során azt találtuk, hogy a
robbanófej tíz hosszú órán át bírja.

Vezérlés

A segédeszköz egyetlen gombbal vezérelhető, és könnyen kezelhető. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a vibrátor be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg röviden a vibrációs programok
közötti váltáshoz.

Vibrációs programok

A fej masszázst végez 7 különböző rezgési és pulzációs móddal.

Klasszikus vibráció1.
Gyors impulzusok2.
Hegyi - emelkedő és csökkenő rezgések3.
Hüvelyesek4.
Két erősebb impulzus, majd rövid páncél5.
Impulzusok és szünet6.
Páncéllal váltakozó vibráció7.

Vízállóság

A fej vízálló, és az akkumulátor fedelének kellő védelmet kell nyújtania a víz behatolása ellen, de a készülék nem
túlságosan alkalmas a kádban történő hosszú öblítésre. Ha szereted a vízi játékokat, akkor egy rövid zuhanyozást
ajánlunk, mely során nem maradsz le egy érzéki masszázsról vagy a zuhany alatti orgazmusról.
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Design és alak

A fej masszív benyomást kelt, formája pedig egy mikrofonra emlékeztet. A szilikon anyagnak és a fogantyú teljes
kerületén lévő barázdáknak köszönhetően a készülék jól tart a kézben. A nagy fej és a rugalmas nyak alkalmazkodik
a test íveihez. Az elegáns, lila-fehér, mágneses záródású csomagolást inspiráló idézetek egészítik ki.

Anyag

A puha szilikon simogatja testét és ösztönzi az érintést. A vibrátor végét ABS műanyag burkolat védi, mely alatt egy
tok található az elemek behelyezéséhez.

Szín

A bársonyos lila szín megnyugtatja az elmét, mint egy levendulamező látványa. Ugyanakkor irritálja az érzékeket, és
simogatásra szólít.

Méretek

A szélesebb fogantyú megfelelő macskává teszi a készüléket a kézben. A nagy fej kiválóan alkalmas testmasszázshoz
és csiklóirritációhoz.

Teljes hossza: 19,5 cm
Fej átmérője: 5,5 cm
Nyak átmérője: 2,5 cm
Fogantyú átmérője: 5 cm
Súly elemekkel: 319 g
Súly elem nélkül: 228 g
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