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Turquoise Diamond masszázs vibrátor fülekkel

Karbantartás

Játékosan kezelheti a bal hátsó vízálló vibrátort. Használat előtt és után mossa le meleg
víz alatt, és adjon hozzá egy csepp szappant. Segédeszközök fertőtlenítése megtisztítja
a megtisztulást a tökéletességre. A száraz játékot az eredeti csomagolásban vagy
textilzacskóban tárolja úgy, hogy a fiókban a többi segédeszköz anyaga ne tudjon
reagálni egymással és ne sérüljön meg.

Töltés

A vibrátort általában részben feltölti a gyártó, de az első használat előtt teljesen töltse
fel. Ezzel az akkumulátor élettartamát is kíméli. A töltéshez használja a mellékelt USB-
kábelt. Dugja be a vékony végét a vibrátor hátoldalán található CE betűk alatt található
vak lyukba. Csatlakoztassa a kábel másik végét egy elektromos aljzathoz az AC
adapteren keresztül. Töltés közben a piros jelzőfény világít. Teljesen feltöltve
zöldre vált.

Megállapítottuk, hogy a vibrátor töltési ideje körülbelül 2 óra, és a legerősebb rezgési
intenzitás mellett 40 percig képes rezegni.

Vezérlés

Az egyszerű műveleteket vakon is elvégezheti. A vibrátor bekapcsolásához tartsa lenyomva az alsó oldalon lévő
gyémántot. Ezután ugyanazt a gombot használja a vibrációs programok rövid megnyomásával történő
megváltoztatásához. A rezgések intenzitását az oldalán lévő enyhén megemelt plusz és mínusz gombok segítségével
állíthatja be. A játék bekapcsolásakor a vezérlőgombok között egy kis LED világít.

Vibrációs programok

A 7 vibrációs programmal otthon és útközben is orgazmust fogsz tapasztalni.

Klasszikus állandó vibráció1.
Pulzáló rezgések2.
Emelkedő rezgések – két rövid és egy hosszú3.
Haf haf – két rövid intenzív rezgés4.
Cha-cha – két rövid és két hosszabb rezgés5.
Shock – rövid impulzusok és egy hosszabb6.
Vrrr – gyengébb vibráció és egy hosszabb7.

Az intenzitás fokai:

A legalacsonyabb fokozat1.
Alacsony fokozat2.
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Középfokú3.
Magasabb fokozat4.
A legmagasabb fokozat5.

Vízállóság

A Turquoise Diamond masszázsvibrátor vízálló. Így kényeztetheti magát egy pihentető fürdőben vele, amely azonnal
orgazmikus cunamivá változik.

Design és alak

A vibrátor eredeti benyomást kelt, kialakítása pedig egy nyúlra emlékeztet. Kúpos formája jól tart a kézben, hegye
felé enyhén ívelt. A csikló körüli vibrációra tervezett két rugalmas fül meggyújtja a test más érzékeny területeit,
például a mellbimbókat, a végbélnyílás környékét vagy a heréket. A vezérlőgombot fényes, gyémántokat idéző
strasszok díszítik.

Anyag

Imádni fogja a szilikon anyagot hipoallergén és nem porózus tulajdonságai, valamint selymesen puha felülete miatt.

Szín

A felhőtlen nyári égboltra emlékeztető világos türkiz színnel izgalmas kalandra vágysz.

Méretek

Szeretjük a vibrátor zsebméretét, mert mindig kéznél lehet. Retikülben vagy mély zsebben elfér.

A vibrátor teljes hossza: 10,5 cm
A vibrátor legkeskenyebb része: 3,75 cm
A vibrátor legszélesebb része: 4,5 cm
Súly: 59 g
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