
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.

Prock análdugó prosztata masszázshoz

Karbantartás

Használat előtt és után mossa ki az egész szerszámot, kivéve az
akkumulátor fedelét szappannal és meleg vízzel, majd hagyja
megszáradni. Győződjön meg arról, hogy a kupak szorosan meg van húzva,
különben víz kerülhet a belsejébe. Segédeszközök fertőtlenítése utolsó. Mosás
után csavarja le a kupakot, hogy a nedvesség elpárologjon.

Töltés

Vegye ki az elhasználódott elemeket . Az akkumulátor élettartama az
akkumulátor minőségétől és a rezgéshasználattól függ. Ha a vibráció gyenge,
cserélje ki az elemet egy újra. Kipróbáltuk meddig a játék Prock sokáig rezeg
és tesztünk szerint 1 óra 5 percig rezeg (használt elem – GP alkáli
mikroceruza AAA elem). Az akkumulátorok drágábbak, javasoljuk, hogy
közvetlenül vásárolják meg őket (lásd az ajánlott tartozékokat az oldal végén).

Akkumulátor csere:

Csavarja le a készülékből kiálló kupakot. Húzza ki a fehér papírt, majd helyezze be az elemet úgy, hogy a + jelű vége
bekerüljön a + jellel is jelölt részbe. Húzza ki a rózsaszín burkolatot, és a burkolat felcsavarása után indítsa el a
vibrációt a kütyü alján található fekete gomb erősebb megnyomásával.

Vízállóság

A gyártó azt állítja, hogy a vibrátor Prock vízálló. Igaz, az akkumulátor fedele alatt találunk egy szilikon tömítést ,
ami alapvető vízálló védelmet nyújt. Mosáshoz elegendő, de a játék nem nagy zuhanyzóhoz vagy fürdőkádhoz
készült.

Design és alak

Az U betűhöz hasonlít, sima kiemelkedések nélkül, egyik oldala kerek, a másik kiszélesedett (lapos).

Anyag

Kellemes szilikon , rugalmas, puha, mindkét vége rugalmas.

Méretek

Hossza: 10,8 cm
Az egyik rész átmérője (végbélnyílásba való behelyezés): 2,5 cm
A középső rész átmérője: 2,8 cm
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A második rész átmérője: 4 cm
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