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Pont vibrátor On Point

Karbantartás

Ahogy mondják, tisztaság – fél egészség. És mivel a vibrátor vízállósága ezt
lehetővé teszi, játék után vigye el a fürdőszobába, és folyó víz alatt, enyhe
szappannal tisztítsa meg rövid ideig. Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása a
végén eltávolítja az utolsó szennyeződéseket is. Tárolja a készüléket a többi
játéktól elkülönítve, textilzacskóban vagy az eredeti dobozában.

Töltés

A gyártó részben előtöltött zseblámpával küldte világgá a készüléket. De az első
használat előtt töltse fel teljesen, így több tucat orgazmussal meghosszabbítja
az élettartamát. Csak helyezze a kábel egyik végét a fogantyú hátuljára. A töltés
a Click'n'Charge elven működik, így a mágnesek egyszerű csatlakoztatásával a
játék energiát vesz fel a további használathoz. Természetesen feltéve, hogy az
USB-kábel másik végét elektromos adapterhez vagy tápegységhez
csatlakoztatja. A töltés nem tart tovább egy óránál. A megtelt akkumulátor
azonosításához a vibrátor bekapcsoló gombján lévő piros LED abbahagyja a
villogást. Ha maximálisan hajtja, alig több mint 60 percig ugratja.

Vezérlés

Az irányítás meglehetősen egyszerű. Parancsokat fogad a fogantyú három, egymás alatt elhelyezett gombjával.
A bekapcsoláshoz egyszerűen tartsa lenyomva a középső kereket. A piros LED világít, majd ismét, ezúttal röviden,
nyomja meg a középső gombot, és megjelenik az első vibrációs program. A programok közötti váltáshoz egyszerűen
nyomja meg ismét röviden a középső kereket. Ha belekóstol egy vadabb utazásba, a felfelé mutató nyíl növeli az
intenzitást. Ezzel szemben a lefelé mutató nyíllal lelassíthatja az orgazmust. Ha megnyomja, a vibrációs program
intenzitása csökken. Ha elege van, csak tartsa újra lenyomva a középső gombot, és az On Point vibrátor kikapcsol.

Vibrációs programok

Összesen 7 vibrációs programnak hódolhatsz, ahol 6 intenzitási fokozat közül választhatsz ízlés szerint.

Klasszikus állandó vibráció1.
Rezgéshullámok (gyengébb és erősebb rezgések váltakozása)2.
A rövidebb és hosszabb impulzusok váltakozása3.
Erős ütési impulzus vibráció, amely lágyabbá válik (az autó indítására emlékeztet)4.
Hosszabb rezgések váltakozása erősebb és gyengébb intenzitással5.
Egy rövid impulzuscsap váltakozik egy hosszúval6.
Az osztályozó rövid impulzusok váltakoznak két hosszabb impulzussal7.

Vízállóság

Sajnos az On Point vibrátor nem túl barátságos a vízzel. Vízálló, így a mosogatóban elbír egy gyorstisztító spray-t, de
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inkább ne vidd be a kádba, más is történne vele.

Design és alak

Az On Point vibrátor formája egy kicsit olyan, mint egy nagyobb öngyújtó. Ergonomikus fogantyúja jól tart, és a
szenvedély mámorában is könnyedén megérintheti a rajta lévő enyhén megemelt gombokat. A felső rész vékony,
gömbvégű rúddá szűkül. A gyártó két szilikon tartozékot is mellékelt, amelyekkel fokozhatja izgalmas pillanatait.
A golyós hegy megnöveli és puhítja az irritáló pálca végét. A csőrtartozék finoman megragadhatja a csiklót, és még
jobban kínozza azt.

Anyag

A szilikon és az ABS műanyag puhasága felszabadítja benned az érintés vágyát. Ezeknek az anyagoknak a
mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képességükön túlmenően az egészségbiztonságuk miatt vannak
pluszpontok.

Szín

A sötétlila szín a hálószobába készült. Rejtélyt rejt magában, amelyet az egész testében érezni szeretne.

Méretek

Bár nem pusztán kézitáskatárs, csomagold be magaddal egy bőröndbe nyaraláshoz, és nem akarod majd elhagyni a
szobát.

Vibrátor

Teljes hossza: 18 cm
Fogantyú átmérője a legszélesebb részén: 3 cm
Rezgőpálca hossza: 4,5 cm
Irritáló golyó átmérője: 0,5 cm
Súly: 74 g

Kiterjesztések

Kiterjesztés átmérője: 1 cm
Csőrhossz (csak megfogó rész): 1,2 cm

mailto:hello@sexyelephant.hu

