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Chic Girl szilikon vibrátor klitoriszkarral

Karbantartás

Tisztítsa meg egyszer vagy kétszer a vibrátort vízálló felülettel. Használat előtt és után
mossa le meleg vízzel és szappannal. Ha szenved az alapos tisztaságtól, Segédeszközök
fertőtlenítése bizonyítja Önnek a szükséges szolgáltatást. Tároláskor tartsa a Chic Girl
vibrátort textiltáskában vagy más eszközöktől elkülönítve. Ez megakadályozza, hogy az
anyagok kölcsönhatásba lépjenek és károsítsák egymást.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen a vibrátort. Ezzel kíméli az
akkumulátor élettartamát.

A modern Click ‚n‘ Charge technológiával mindössze annyit kell tennie, hogy a
mágneses USB-töltőt a vibrátor alján található két mágnespárna mellé helyezi.
Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy elektromos aljzathoz az adapteren
keresztül.

A vibrátor töltését a fogantyú alján világító piros lámpáról tudja megállapítani. Abban a
pillanatban, amikor a lámpa zöldre vált, leválaszthatja a tápegységről. Folyamatosan
töltheted a vibrátort, vagyis nem kell megvárnod, hogy teljesen lemerüljön és
kikapcsoljon, például játék közben. Ha úgy érzi, hogy a teljesítménye gyengül, nyomja rá a
töltőre.

Vezérlés

A vibrátort először könnyedén vezérelheti. A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik vagy a másik
gombot a vibrátor alján körülbelül három másodpercig. Amikor a játék be van kapcsolva, a fogantyú alsó része
világít.

A felső gomb a rezgések intenzitását szabályozza, beleértve az impulzusprogramokat a vibrátor fő részében, az alsó
gomb pedig a kiemelkedésben lévőket.

A vibrátor kikapcsolásához tartsa lenyomva a két gomb egyikét hosszabb ideig, amíg a fogantyú alja ki nem alszik.

Hátránya, hogy ha vissza akarsz térni az előző programhoz, akkor át kell kattintanod mindenki máshoz, amikor újra
találkozol a kedvenceddel.

Vibrációs programok

A 10 vibrációs program terhelése a csikló kiemelkedésében és a vibrátor fő részében sok munkát fog adni.
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A vibrátor fő része: Rumble rezgések

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású3.
Impulzusprogram – a leghosszabb szabályos impulzusok4.
Impulzusprogram – hosszabb, szabályos impulzusok5.
Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok6.
Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le7.
Impulzus program – erősítő szinusz8.
Impulzusprogram – négy rövidebb impulzus, amely egy hosszabbra végződik9.
Impulzusprogram – négy közepes impulzus, amely egy durvábbra végződik10.

Klitor kiemelkedés: Gyengédebb (Buzzy) vibráció

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású3.
Impulzusprogram – a leghosszabb szabályos impulzusok4.
Impulzusprogram – hosszabb, szabályos impulzusok5.
Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok6.
Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le7.
Impulzus program – erősítő szinusz8.
Impulzusprogram – négy rövidebb impulzus, amely egy hosszabbra végződik9.
Impulzusprogram – négy közepes impulzus, amely egy durvábbra végződik10.

Vízállóság

A vízálló kezelésnek köszönhetően a vibrátorral bármilyen vízi tevékenységgel bővítheti látókörét. Tehát hol szeretnél
először átélni az orgazmust? A zuhany alatt? A fürdőben? Vagy a pezsgőfürdőben? Próbálja ki az összes lehetőséget.

Design és alak

A Chic Girl vibrátor fényűző és kifinomult benyomást kelt, formája pedig kicsit olyan, mint egy telefonkagyló.
A készüléknek szélesebb a hegye és a csiklórésze, amelyet irritáló kiemelkedések egészítenek ki. Ennek
eredményeként a vibrátor jobban stimulálja a G pontot és a csiklót. Az erős fogantyú jól tart a kézben, és a paplan
alatt látható a háttérvilágítású kezelőpanel.

Anyag

Bársonyos puha szilikon vibrátor szag és látható hézagok nélkül. A fogantyú alsó részét aranyozott műanyag
díszíti, amely bekapcsoláskor ragyog és színt vált . A kellően rugalmas és egyben erős kiemelkedés serkenti a
csiklót.

Szín

Két vonzó szín közül választhat. Melyik ment meg?
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Fekete: Az elbűvölő fekete dizájn felébreszti benned a legtitkosabb álmokat és vágyakat. Érzéki kényeztetésre
vágysz.

Bordó: Ezt a színt a piros és a lila kombinációjával érheted el, ami azt jelenti, hogy a vibrátor ebben a színben az
energikus, szenvedélyes és igényes nőknek lesz.

Méretek

Méreteinek köszönhetően a Chic Girl vibrátor az igényes kezdők számára is megfelelő.

Teljes hossza: 18,4 cm
Használható hossz: 10,6 cm
Kiemelkedés hossza: 7,4 cm
Maximális átmérő: 3,6 cm
A kiemelkedés átmérője: 3,1 cm
Súly: 146 g
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