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Turquoise Diamond szilikon vibrátor

Karbantartás

A vízálló kialakításnak köszönhetően a karbantartás olyan egyszerű, mint egy pofon.
Egyszerűen és egyszerűen mossa le meleg vízben egy csepp szappannal, és alaposan
szárítsa meg. Segédeszközök fertőtlenítése végül garantálja, hogy a vibrátor teljesen
tiszta lesz és készen áll a következő vad túrára.

Töltés

Mint minden újratölthető játékot, ezt is javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse
fel teljesen ezt a vibrátort. Ez növeli az akkumulátor élettartamát. Használja a
mellékelt USB-kábelt, és szorosan dugja be a csatlakozót a vibrátorba. Csatlakoztassa
a kábel másik végét egy tápegységhez vagy egy elektromos aljzathoz az AC
adapteren keresztül. A töltést a világító piros fényről ismerheti fel. 100%-os töltöttség
esetén a jelzőfény zöldre vált. Ha valaki nem bírja lelkesedéssel, akkor azt
tapasztaltuk, hogy a gyártó általi feltöltéssel a legerősebb intenzitással boldoggá teszi
az órát. A vibrátor normál működése 60 perc, és 2 óra szükséges a teljes feltöltéshez,
hogy mindig készen álljon.

Vezérlés

A vezérlés viszonylag egyszerűnek és intuitívnak tűnt. A vibrátort az alján található nagy gombbal lehet bekapcsolni.
Alapvetően a legnagyobb gyémánt. Röviden tartsa lenyomva a gombot, amíg a vibrátor rezegni nem kezd. Ugyanezt
a gombot használhatja a programok közötti váltáshoz, és ismét rövid ideig lenyomva. A vibrátor oldalán lévő
rezgések erősségét a plusz és mínusz gombokkal állíthatja be.

Vibrációs programok

Összesen 7 vibrációs program kíséri el az orgazmushoz vezető utat.

Klasszikus vibráció1.
Pulzáló rezgések2.
Emelkedő rezgések - két rövid és egy hosszú3.
Haf haf - két rövid intenzív rezgés4.
Cha-cha - két rövid és kettő hosszabb5.
Shock - rövid impulzusok és egy hosszabb6.
Vrrr - gyengébb vibráció és egy hosszabb7.

Vízállóság

A Turquoise Diamond szereti a vizet, mert vízálló. Tehát vegyél vele egy hosszú, pihentető fürdőt. 20 percig velünk
maradt a fürdőkádban, és továbbra is vidáman vibrál.
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Design és alak

A vibrátor fényűzően néz ki. A formája kicsit bumerángra emlékeztet. A hegyénél kissé lapított, így amellett, hogy
irritálja az ölet, testmasszázshoz is használható. A keskeny hegynek köszönhetően a vibrátor jól beilleszthető,
szélesebb átmérője kellemesen kitölti a hüvelyt. A hosszú nyél tökéletesen illeszkedik a kézbe, így a vibrátor
könnyen kezelhető játék közben.

Anyag

A bársonyosan puha szilikon vibrálásra késztet és megérinti a vibrátort. Mi a szilikont szeretjük legjobban a
játékokon. Antiallergén, nem porózus és könnyen karbantartható. A vezérlőgombot apró gyémántokra emlékeztető
üvegkövek díszítik.

Szín

A gyengéd, pasztell türkiz minden romantikus lelket megörvendeztet. Bátorságot ad ahhoz, hogy a fantázia hullámán
elhajózz a teljesült vágyak távoli országába.

Méretek

Szeretjük, hogy a Turquoise Diamond vibrátor se nem nagy, se nem hosszú. Éppen ezért a legtöbb nő, legyen az
kezdő vagy tapasztalt sárkány, beleszeret.

Teljes hossza: 18,5 cm
Használható hossz: 16 cm
Átmérő a legszélesebb részén: 3,7 cm
Átmérője a legkeskenyebb részén: 2,7 cm
Súly: 164 g
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