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Fun Factory LAYAspot bíborvörös (rózsaszín)

Karbantartás

A Layaspot vibrátor vízálló a rutinmosáshoz. Használat után mindig mossa
le szappannal és öblítse le meleg folyóvíz alatt. A Layaspotot azonban ne
merítsük mosdóba vagy fürdőkádba, nem erre készült.
Javasoljuk, hogy a Layaspotot mosás és kezelés után a többi erotikus
segédeszköztől elkülönítve tárolja . Különböző anyagok reagálhatnak
egymással.

Sterilizálás és forralás A gyártó maga írja, hogy a forralás a szilikon anyag tartóssága ellenére sem jó ötlet.
Különösen a motorkerékpár-tartozékokhoz. Ráadásul nincs miért forralni a segélyt. A szilikon nem porózus anyag, így
nem rakódik le benne szennyeződés. Ha otthoni forralással szeretne kísérletezni, csak saját felelősségére.

Töltés

A vibrátort két AAA elem (mikroceruza) működteti. Az elemek behelyezéséhez csavarja le a fedelet és az elemet, és
helyezze be a „+” szimbólummal jelölt végét a megfelelő irányba. le. Utána lezárjuk a kyrt. Az elemek
behelyezésekor bekapcsolhatjuk a vibrátort. Használja a "+" jelet a rezgés indításához és növeléséhez (a sebesség
növeléséhez az ujját a +-on kell tartani). Sebességcsökkentéskor tartsa az ujját a - gombon, ami a rezgést is teljesen
kikapcsolja.

Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs program.

1. klasszikus vibráció 7 intenzitási fokozatban (a leggyengébbtől a legerősebbig)

2. három impulzus program (különböző beállítások) -

hullámos (rövid fél másodperc, hosszú)
váltakozó (rövid impulzusok)
gyors váltakozás (azonos intenzitású rövid impulzusok)

Anyag

Klinikai szilikon - speciális szilikon, amelyet az orvostudományban és a kozmetikai iparban használnak. 100%-ban
nem allergén , nem okoz allergiás reakciót. Jól mosható , íze és illata semleges. Gyengéd és kellemes, de
viszonylag kemény és határozott . Gyorsan alkalmazkodik a testhőmérséklethez , ami garantálja a kellemes
használatot.
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Méretek

hossza: 10 cm
egyik oldal átmérője: 3 cm
középső rész átmérője: 3,7 cm
a másik oldal átmérője (kontroll): 3 cm
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