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Műanyag vibrátor Purple Lightning

Karbantartás

Ez a partner nem fél a víztől, így könnyen tisztítható. Csak mossa le meleg víz alatt egy kis
szappannal és a végén az is jól fog jönni Segédeszközök fertőtlenítése. Fontos a
segédeszközök tárolása. A vibrátort az eredeti dobozában vagy textilzacskójában tárolja,
hogy a játék anyagai ne lépjenek reakcióba egymással.

Töltés

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében az első használat előtt
teljesen fel kell töltenie a vibrátort. A gyártó szerint a töltés 120 percet vesz igénybe, a
vibrátor élettartama pedig körülbelül 180 perc (a kiválasztott rezgések intenzitásától
függően). A legerősebb rezgéseknél 70 percig vibrált és 2 órát töltöttük. A töltéshez az USB
kábel szolgál, amit a vibrátor vezérlése alatt egy kis mélyedésbe dugsz. Ezután
csatlakoztassa a másik végét a tápegységhez vagy adapteren keresztül egy elektromos
aljzathoz.

Vezérlés

Az intuitív kezelés gyorsan megérthető. Nyomja meg és tartsa lenyomva a felső gombot a
vibrátor bekapcsolásához. Bekapcsoláskor világít. A középső gombbal előre, az alsóval
pedig hátra lehet váltani a programokat. A felső gomb ismételt megnyomása leállítja a
programot, a középső gomb megnyomásával pedig újraindítja az utoljára használt
programot. Ezután egyszerűen kikapcsolhatja a teljes vibrátort a felső gomb lenyomva
tartásával.

Vibrációs programok

A Purple Lightning vibrátor 10 vibrációs programot kínál, amelyek mindenkinek tetszeni fognak.

Gyenge rezgések1.
Közepes vibráció2.
Erős rezgések3.
Nagyon erős rezgések4.
Egy hosszabb rezgés és három rövid impulzus5.
Erős impulzus rezgések6.
Hosszan gyengébb rezgések és hosszan tartó erősebb rezgések váltakozása7.
Öt impulzus és egy zuhanó rezgés8.
Rövid és hosszabb impulzusok váltakozása9.
Csökkenő és emelkedő rezgések10.

Vízállóság

A vibrátor vízálló, ezért fürödjön vele, és kényeztesse magát egy érzéki vibrációs masszázzsal. A meleg víz enyhíti és
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feloldja a mindennapi gondokat. És ha hozzátesz egy orgazmust, jó hangulatot varázsol a következő hétre.

Design és alak

A Purple Lightning vibrátor lenyűgöz elegáns dizájnjával, ívelt hajlításával és lila fényével, aminek köszönhetően a
szentjánosbogárra fog emlékeztetni. Nekünk tetszik a három gombos szilikon vezérlő, aminek köszönhetően nem
csúszik ki a kézből, ezért jól is tart. A keskeny, nyújtott hegyű, két bevágással díszített test tökéletesen illeszkedik és
pontosan illeszkedik a G ponthoz.

Anyag

A műanyag intenzíven továbbítja a rezgéseket a vibrátor teljes hosszában. Egy csepp zselével könnyedén csúszik,
sima felülete pedig a tó jeges felszínére emlékeztet. A vezérlő szilikon kabáttal rendelkezik, ennek köszönhetően nem
csúszik a kézben. Ezért a gombok megnyomása pontos és gyors.

Szín

A fényes, kékeslila szín egy adag érzéki ellazulást áraszt el. Vágyni fog egy luxus vacsorára, egy édes desszertre és
egy finom orgazmusra.

Méretek

Kisebb méreteinek köszönhetően kezdőknek különösen alkalmas. De a tapasztalt ínyenceknek is tetszeni fog.
Könnyen elveszik a táskájában, és jól tartja a kezében.

Teljes hossza: 20 cm
Használható hossz: 14,5 cm
A hegy átmérője: 3,6 cm
A középső rész átmérője: 2,7 cm
Fogantyú átmérője: 3,3 cm
Súly: 94 g
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