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Párvibrátor Lovelight

Karbantartás

Vízálló vibrátor Lovelight pillanatok alatt kimoshatod. Minden használat előtt és
után szappanozza be és öblítse le langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése
megtisztítja a készüléket minden szennyeződéstől, beleértve a mikroszkopikus
szennyeződéseket is, amelyeket első pillantásra nem venne észre. Nem kell mást
tenni, mint a fertőtlenítőszert a játék felületére fújni, egy percig hatni hagyni, majd
leöblíteni. Végül töröljük át alaposan egy törülközővel a készüléket, és tároljuk
textilzacskóban vagy eredeti dobozban. Az összes szexjátékot külön tárolja. Ez
megakadályozza, hogy a különböző anyagok egymásra reagáljanak és
károsodjanak.

Töltés

A gyártó félig feltöltve küldi a vibrátort. Javasoljuk azonban, hogy az első használat
előtt teljesen töltse fel az akkumulátor élettartamának és tartósságának növelése
érdekében. A kütyü alsó szélén egy zsáklyukat találunk, amelybe a DC betűket
gravírozzuk. Dugja be az USB-kábel csatlakozóját ebbe a nyílásba ütközésig. Ezután
csatlakoztassa a kábel másik végét a tápegységhez vagy a hálózati adapteren
keresztül a konnektorhoz. A töltés előrehaladását a vezérlőgombok feletti piros
diódával világító vibrátor jelzi. A teljes töltés pillanatában a lámpa kialszik. A töltés
körülbelül 60 percet vesz igénybe, ezután a vibrátor akár 40 percig is működhet
egyszerre.

Vezérlés

Gyorsan emlékezni fog az egyszerű műveletre. Nyomja meg röviden az alsó gombot a BE/KI szimbólummal a vibrátor
be- vagy kikapcsolásához. A PLUSZ (+) és MÍNUSZ (-) jelekkel jelölt vezérlőgombokat csak röviden meg kell nyomni,
és előre vagy hátra mozgathatja a vibrációs programokat. Ráadásul a vibrátor megjegyzi, hogy kikapcsolás után
melyik rezgési módba került. Ezért az utoljára beállított módban rezegni kezd.

Vibrációs programok

Érdemes lesz felfedezni a 12 vibrációs program gazdag választékát az elejétől a végéig.

1. Alacsony intenzitású klasszikus vibráció
2. Klasszikus közepes intenzitású rezgés
3. Klasszikus nagy intenzitású vibráció
4. Gyors impulzusrezgés
5. Közepesen gyors impulzus vibráció
6. A hosszú impulzusú rezgést rövid impulzusok sorozata váltja fel
7. Közepesen gyors impulzusok sorozata növekvő rezgés intenzitással
8. Gyors, rövid impulzusú rezgések
9. Közepesen gyors, géppuskalövésre emlékeztető rövid impulzusok
10. Egy hosszú impulzusrezgést rövid impulzusok sorozata vált fel
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11. Rövid impulzusokból álló lassú impulzusrezgés
12. Három rövid impulzust öt gyors impulzus helyettesít

Vízállóság

A vízálló felületnek köszönhetően minden használat után egyszerűen kimoshatja a játékot. De jobb, ha nem viszed
bele egy vízzel teli fürdőkádba. A víz befolyhat a töltőnyílásba, és károsíthatja a vibrációs motort.

Design és alak

A villa alakú vibrátor hosszú fülű nyúlfejre emlékeztet. Modern, minimalista dizájnja ötvözi az erős lila színt az ezüst
béléssel. A szélesebb talpnak köszönhetően a játék jól tart a kézben, a rugalmas kiemelkedések pedig átölelik a
hímtagot és játékosan alkalmazkodnak a női anatómiához. Ezért használhatja a készüléket a hüvely és a csikló vagy
a végbélnyílás egyidejű stimulálására.

Anyag

Páros vibrátor mag Lovelight tömör ABS műanyagból áll, amely tökéletesen továbbítja mindkét motorkerékpár
rezgéseit a készülék teljes hosszában. A játék felületét bársonyosan puha szilikon borítja. Hipoallergén
tulajdonságaival és kiváló minőségű, nem porózus felületével tűnik ki.

Szín

A fukszia lila vibrátor az ezüst lappal kombinálva modernnek tűnik. Meleg színe elvezeti gondolatait a kacér fantáziák
titokzatos világába.

Méretek

Kis méreteinek köszönhetően a szerszám bármilyen kézitáskába elfér. Ezért a vibrátor mindig nálad lehet.

Teljes hossza: 16,6 cm
Fülhossz: 8,9 cm
A vibrátortest szélessége: 4,3 cm
A fülek legkeskenyebb része: 1,5 cm
A fülek legszélesebb része: 2,7 cm
Súly: 127 g

mailto:hello@sexyelephant.hu

