
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.

Fireshow gyöngyös vibrátor – rotációs

Karbantartás

A vibrátor nem vízálló , javasoljuk, hogy alaposan mossa le folyó víz alatt úgy, hogy a
vezérlőelemet felül tartva ügyeljen arra, hogy ne kerüljön bele víz. Ennek ellenére az lenne
Segédeszközök fertőtlenítése A játékápolás részévé kell válnia.

Töltés

4 db AA (ceruza) elemhez, melyeket a műanyag modulba (dobozba) és azzal együtt a
vibrátor vezérlő részébe helyezünk (jobb megoldás, mint minden elemet külön behelyezni,
mert a használtak könnyen kivehetők ill. nem áll fenn a készülék belsejének sérülésének
veszélye). A vezérlő fedelét alulról felfelé kell tolni, ehhez kell egy kis gyakorlás,
nyitáskor fordítva. Az első néhány nyitás/zárás rosszabb, aztán egyszerű. A burkolat
azonban nem 100%-osan illeszkedik, mindegy, de egy kis 1-2 mm-es rés látszik. Az
Elemek behelyezését és leírását az utolsó képen találod (lásd lent).

Design és alak

Dupla vibrátor, vibrátor finoman formázott lekerekített heggyel , középső részén
nagyobb méretű, forgó stimuláló gyöngy belsejében. Az alsó rész megkétszereződött, a
csiklón lévő kiemelkedés csápos állat alakú. A makk viszonylag kicsi és homályos -
egyesek számára előny, mások számára hátrány. A nagyobb makk többet és jobban
stimulál (hüvely, G pont), de megint nehezebb bevezetni. Programvezérlő az úgynevezett
fogantyúban (alsó rész).

Anyag

Közepesen puha és rugalmas gél, rugalmas és kellemes tapintású . Átlagos a többi forgó modellhez képest (nem
olyan puha, mint a DeLuxe modell).

Szín

Átlátszó lilás-rózsaszín, belül ezüst gyöngyök.

Méretek

Hossz vezérlés: 26 cm
Hossza vezérlés nélkül: 18 cm
Használható hossz: 14 cm
A makk átmérője: 3 cm
Középső rész átmérője: 3,5 cm
Alsó átmérő: 3,4 cm
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