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Turquoise Diamond klitoriszkaros vibrátor

Karbantartás

Egy pillanat alatt kimosod a Turquoise Diamond vízálló vibrátort. Minden művelet után
szappanozza be és öblítse le forró vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése majd 100%-os
tisztaságúra feszesíti a mosást. A végén már csak az erotikus játékot kell törölközővel
alaposan megszárítani, és az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban tárolni, hogy ne
érjen hozzá a fiókodban lévő egyéb segédeszközökhöz, mert az erotikus játékok különböző
anyagaiban időnként van rossz hatással vannak egymásra és tönkreteszik egymást.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel a vibrátort. Ez meghosszabbítja az
akkumulátor élettartamát. Ezért csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a vibrátor oldalán
lévő töltőaljzatba a gravírozott CE betűk alatt, a másik végét pedig csatlakoztassa a power
bankhoz. A hálózati adapter segítségével a vibrátort egy elektromos aljzathoz is
csatlakoztathatja, amelyből gyorsabban töltődik. Körülbelül 2 órát vett igénybe az újratöltés,
utána 1 órát bírt a készülék rezgése. A „plusz“ és a „mínusz“ gombok közötti piros jelzőfény
töltés közben világít. Teljesen feltöltve kékre vált.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű kezelést. A vibrátor bekapcsolásához egyszerűen tartsa lenyomva az alsó gyémánt
gombot 3 másodpercig. Ezzel a gombbal rövid megnyomással válthat az egyes rezgési programok között. A vibrátor
oldalán található két külön gomb a vibráció intenzitásának növelésére vagy csökkentésére szolgál. A gyártó plusz (+)
és mínusz (-) jelekkel van jelölve.

Vibrációs programok

7 vibrációs programmal nyersz, 5 intenzitásban.

Vibrációs programok:

Klasszikus vibráció1.
Gyors impulzus vibráció2.
Váltakozó rezgés a G pontban és a kiemelkedés3.
Két gyors pulzus váltakozása a G-pontban és a csiklóban4.
Három gyors pulzus váltakozása a G-pontban és a csiklóban5.
Hosszú impulzusú rezgés, amely egy rövid impulzussal végződik6.
Két hosszabb és két rövidebb impulzus7.

Az intenzitás fokai:

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

Vízállóság

Vidd magaddal a vízálló vibrátort a fürdőbe, zuhanyozásba vagy egyenesen a pezsgőfürdőbe. A pihentető buborékok
és az ölben elragadó rezgések kombinációja tesztelőnk egyik kedvenc péntek estéje.

Design és alak

A vibrátor kialakítása lenyűgözi Önt. A világos türkiz színt ezüst kövek egészítik ki a vibrátor alján található
vezérlőgomb körül. Az eszköz így fényűzőnek és stílusosnak tűnik. Ívelt formájának és anatómiailag átgondolt
kiemelkedésének köszönhetően a vibrátor irritálja a G-pontot és egyben a csiklót. Összességében jól tart a kézben,
így bármilyen helyzetben könnyen kezelhető.

Anyag

A Turquoise Diamond kitüremkedésű vibrátor kiváló minőségű szilikon anyagból készült, ami olyan puha tapintású,
mint egy selyemsál. Nagyra értékeljük a szilikon hipoallergén és nem porózus tulajdonságait, amelyek megkönnyítik
a tisztítását és karbantartását.

Szín

A türkizkék vibrátorral a nők az élvezet hullámain vitorláznak be drágakövekkel teli egzotikus tájakra.

Méretek

A közepes méretű vibrátor a kezdők és az igényes sárkányok igényeit egyaránt kielégíti.

Teljes hossza: 18,5 cm
Használható hossz: 11,5 cm
A legszélesebb rész átmérője: 3,5 cm
A legkeskenyebb rész átmérője: 2,8 cm
A kiemelkedés átmérője a legszélesebb részén: 2,4 cm
A kiemelkedés teljes hossza: 6,5 cm
Súly: 183 g

mailto:hello@sexyelephant.hu

