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Pink Love vezeték nélküli vibrációs tojás + ajándék
Toybag

Karbantartás

A natotata könnyen karbantartható. Mivel a tojás teljesen vízálló, a mosás
gyerekjáték lesz. Öblítse le a Pink Love-ot folyó víz alatt, adjon hozzá egy
csepp szappant, és hagyja megszáradni. Végül is belefér Segédeszközök
fertőtlenítése, aminek köszönhetően biztos lehet benne, hogy nem marad
szennyeződés a játékon és 100%-ban tiszta lesz. A száraz játékot a többi
eszköztől elkülönítve tárolja, hogy az anyagok ne érintkezzenek egymással, és
ne sérüljenek meg. Szuper lesz az eredeti csomagolás vagy textil táska.

Töltés

Még ha a gyártó részben feltöltve küldi is a tojást és a kontrollert, javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel
teljesen. Ez egyszerre növeli az élettartamot és az akkumulátor élettartamát. A készüléket a mellékelt USB kábellel
töltheted, aminek dupla vége van, így a kontrollert és a tojást egyszerre tudod táplálni. A töltés tehát körülbelül
70 percet vesz igénybe, ezalatt a vibrációs tojás vezérlőgombja feletti LED pirosan világít. A távirányító aranyozott
szív alakú gombja fölött ismét kigyullad a piros lámpa. Feltöltéskor mindkét LED rózsaszín marad. Egyetlen
feltöltéssel a tojás körülbelül 40 percig rezeghet maximális teljesítményen.

Vezérlés

Először könnyedén irányíthatod. A vibráló tojáson csak egy be- és kikapcsoló gombot talál. A szív alakú távirányítón
összesen három gomb található. Az első kettő a rezgések intenzitásának növelésére vagy csökkentésére szolgál, és
meglehetősen feltűnő. Úgy néznek ki, mint egy kis gravírozott plusz (+) és mínusz (-) egy nagy aranyozott szív
mellett, amellyel vibrációs programokat válthat.

A rezgőtojás bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot. Bekapcsoláskor a piros jelzőlámpa
kigyullad. A távirányító elindításához tartsa lenyomva az arany alakú, szív alakú gombot, amely felett bekapcsoláskor
egy piros LED világít. Ha először a tojást kapcsolja be, majd a távirányítót, a tojás azonnal elindul és rezeg. Ha
azonban megfordítja az eljárást, és először bekapcsolja a vezérlőt, majd a tojást, akkor nem indul el. A rezgés
elindításához ismét röviden meg kell nyomnia a távirányító gombját. A játékok után már csak a tojást kell kikapcsolni
a kontrollerrel. Ehhez tartsa lenyomva a tojáson lévő vezérlőgombot és a kontrolleren a szívgombot hosszan (kb.
3 másodpercig), amíg a lámpa kialszik.

Vibrációs programok

A 7 vibrációs és pulzusprogram kínálatából 5 intenzitásban minden nő kiválaszthatja kedvencét.

Rezgésszintek:

A leggyengébb1.
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Halványan2.
Közepes3.
Erősen4.
A legerősebb5.

Vibrációs programok:

Klasszikus állandó vibráció1.
Gyors impulzus vibráció2.
Fokozatosan növekvő impulzusok3.
Program rövid impulzusokkal4.
Két rövid és két hosszú impulzus egymás után5.
Ismétlődő hosszú erős pulzus (megszakítással)6.
Impulzusok hullámokban, folyamatosan növekvő és csökkenő impulzusok7.

Vízállóság

Egy vízálló tojással élvezheti a szenvedélyes fürdőzést a fürdőkádban és egy izgalmas látogatást az aquaparkban.
Adj párodnak egy távirányítót, lendülj bele a vízbe és hagyd rajta, amikor elönti az örömhullám. A tojást húsz percig
fürdettük, és boldogan vibrált tovább.

Design és alak

A tojás hasonlít a spermiumra. De ovális formájának köszönhetően nagyszerű. A felület finom szerkezete csiszolt
gyémántra emlékeztet. A végén aranyozott szívű pomponnal díszített farok megkönnyíti a kihúzást. Az aranyos szív
alakú kontroller tökéletesen illeszkedik a kezedbe.

Anyag

A szilikon, akár a tojás, szerelem lesz az első érintésre. Puha és kellemes, könnyen karbantartható és antiallergén
még a legérzékenyebb szerelmesek számára is. A tojás és a farok között található egy aranyozott műanyag darab,
amely összeköti a tojást és egyben vigyort is ad neki.

Szín

A rózsaszín legszelídebb árnyalata felébreszti benned a vágyat egy hosszú és szenvedélyes csók után, akárcsak a
május elsejei cseresznyevirág.

Méretek

Még egy kis tojással is játszhatsz egy nagy színházat. Méretéből adódóan nem zavarja, amit csinálsz.

A tojás teljes hossza: 20 cm
Használható tojáshossz: 7 cm
A tojás átmérője a legszélesebb részén: 3,5 cm
Meghajtó mérete: 5,5 cm x 5,5 cm
Tojás súlya: 45 g
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Vezető súlya: 21 g
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