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Tiny Wand II masszázsfej + ajándék Toybag

Karbantartás

A vízálló fej karbantartását villámgyorsan kezelheti. Egyszerűen öblítse le folyó víz alatt egy
csepp szappannal, és szárítsa meg puha törülközővel. Puha kefével távolítson el minden
szennyeződést a fej alatti barázdákról. Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a tisztítást.
Ezután tárolja a száraz segédeszközt az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban, hogy
más játékok anyagai ne érintsék egymást és ne sérüljenek meg.

Töltés

Előfordulhat, hogy a gyártó részben fel van töltve a szerszámmal, de javasoljuk, hogy az első
használat előtt teljesen töltse fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A
masszírozófej feltöltése mágneses USB-kábellel történik, amelyet laptophoz, számítógéphez
vagy mobiltelefon adapterhez csatlakoztat.

90 percet vett igénybe a fej feltöltése, a vezérlőgomb pedig lassan fehéren villog töltés
közben. A készülék feltöltése után a dióda folyamatosan világít. A legmagasabb rezgésszinten
a játék másfél órát bírt működés közben.

Vezérlés

Egy pillanat alatt megérti az egyszerű, egygombos műveletet. A vezérlőgomb hosszabb ideig tartó nyomva tartásával
kapcsolhatja be és ki a fejet, és ezzel egyidejűleg elindíthatja az első vibrációs üzemmódot egy világító fehér dióda
kíséretében. A gomb rövid megnyomásával válthat a programok között.

Vibrációs programok

Válassza ki kedvencét a tíz rezgésprogramot tartalmazó menüből.

Alapvető klasszikus hangulat1.
Erősebb klasszikus hangulat2.
Közepesen erős klasszikus vibráció3.
A legerősebb klasszikus vibráció4.
Intenzív klasszikus hangulat5.
Impulzus emelkedő vibráció6.
Gyors impulzusrezgés hosszabb impulzusokkal7.
Gyors impulzusrezgés rövid impulzusokkal8.
Három gyors impulzusrezgés váltakozik egy hosszú impulzussal9.
Gyenge, közepes és erős rezgés váltakozása10.

Vízállóság

Jó hírünk van a vízi játékok szerelmeseinek. A masszázsfej vízálló kezelést kapott, így élvezheti az orgazmust a
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medence fürdőszobájában vagy a pezsgőfürdőben.

Design és alak

Masszázsfej Tiny Wand II elegáns és minimalista megjelenésű, formája pedig egy kis mikrofonra emlékeztet. Karcsú
testének és utazóméretének köszönhetően a játék jól illeszkedik a kézbe. A lengőfejet kényelmesen irányíthatod
saját és partnered minden intim helyére. A fogantyú alján egy gombos kezelőpanel található.

Anyag

A fej 100% szilikonból készült, mely bársonyként simogatja a puha bőrt. A tartós ABS műanyagból készült fogantyú
hosszú élettartammal büszkélkedhet.

Szín

A markolat elegáns szürke fémét gyönyörűen kiegészíti a fekete szilikon hüvely.

Méretek

A szerszám kompakt méretű, így akár a legkisebb táskába vagy pénztárcába is elrejtheti.

Teljes hossz: 11 cm
Fogantyú hossza: 7 cm
Fejhossz: 3 cm
Fej átmérője: 2,9 cm
Súly: 66 g

Információk a hulladékkezelésről

A terméken vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy
elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása
érdekében adja le azt a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával
hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak.
További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok
szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.

Importőr és gyártó

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Cseh Köztársaság Cégazonosító: 28642317, Adóazonosító szám:
CZ28642317 Az Ostrava C36400 számú Cégbíróságán tartották. www.ruzovyslon.cz, e-mail: ahoj@ruzovyslon.cz,
telefon: +420596810697

mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong tartomány 523176 Kína

mailto:hello@sexyelephant.hu

