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Gyöngyös fel-le mozgó vibrátor DeLuxe II

Karbantartás

A vízálló vibrátort pillanatok alatt kimoshatja. Minden használat előtt és után szappanozza
be és öblítse le langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése megtisztítja a készüléket
minden szennyeződéstől, beleértve a mikroszkopikus szennyeződéseket is, amelyeket első
pillantásra nem venne észre. Nem kell mást tenni, mint a fertőtlenítőszert a játék felületére
fújni, egy percig hatni hagyni, majd leöblíteni. Végül töröljük át alaposan egy törülközővel a
készüléket, és tároljuk textilzacskóban vagy eredeti dobozban. Az összes szexjátékot külön
tárolja. Ez megakadályozza, hogy a különböző anyagok egymásra reagáljanak és
károsodjanak.

Töltés

A gyártó kb. 1/5-ig küldi a vibrátort. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt
teljesen töltse fel. Ezzel meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és élettartamát. Az
erotikus kütyü egy praktikus USB-kábellel tölthető, melyet a csomagban találsz. Töltés előtt
először le kell csavarni a rózsaszín fedelet a játék fogantyújának aljáról, amely megvédi a
töltőportot a szennyeződéstől és a víztől. Ezután illessze be a töltőkábel kerek csatlakozóját
ütközésig a vibrátor alatti lyukba, és csatlakoztassa a másik végét a tápegységhez vagy az
adapteren keresztül az elektromos aljzathoz.

Töltés közben, amely körülbelül 1,5 órát vesz igénybe,   a vezérlőpult alatti piros lámpák
villognak. Teljesen feltöltött állapotban minden LED világít. A vibrátor ezután akár 1 óra 45
percnyi élvezettel jutalmazza egy feltöltéssel.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja a kicsit bonyolultabb műveletet öt gombbal. Nyomja meg röviden a bal plusz (+) gombot a
forgatás bekapcsolásához, amely a tolóerővel együtt indul el. A játék a legalsó, első szinten kezd el tolódni és forogni.
Ezzel egyidejűleg kigyullad az 1-es számnál lévő piros dióda, ahonnan a lámpa fokozatosan villogni kezd az összes
többi számnál, ami az állítható módok számát jelzi. A plusz (+) gomb ismételt rövid megnyomásával átkattinthat az
utolsó, ötödik, forgókalapács programra. Az alsó bal mínusz (–) gombbal válassza ki az előző módot. A játék
kikapcsolásához (vagy a forgó ütköző részének leállításához) a mínusz (–) gomb rövid és ismételt megnyomásával át
kell kattintani az első programra, majd még egyszer meg kell nyomni ezt a vezérlőgombot.

A jobb oldali vezérlőgomb plusz (+) rövid megnyomásával kapcsolhatja be a rezgéseket a csikló kiemelkedésében.
Ha újra megnyomja, fokozatosan átkattint az 5. rezgési módba. A LED-ek működés közben pontosan ugyanúgy
villognak, mint az előző funkció beállításakor. Az alsó, jobb oldali mínusz (–) gombbal visszatérhet az előző
rezgésmódba, és addig kattinthat, amíg a kütyü teljesen ki nem kapcsol, ahogy azt az előző bekezdésben leírtuk.

Az R/S gomb a forgó golyók irányának megváltoztatására szolgál. Rövid gombnyomás után a vibrátor forgó-ütő
funkciója egy pillanatra leáll, majd a forgó golyók az ellenkező irányba (balra vagy jobbra) kezdenek futni.
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Vibrációs programok

A vibrátor hegyében található 5 forgó-toló üzemmód, valamint a hegyben lévő 5 vibrációs program senkit sem hagy
nyugalomban aludni.

Forgó-toló üzemmódok a vibrátor hegyében
1. Közepes gyors pörgetési mód
2. Közepes gyors pörgetési mód
3. Közepes gyors pörgetési mód
4. Körülbelül 8 másodperc elteltével a forgás és az ütközés egy másodpercre leáll, majd újraindul
5. Körülbelül 15 másodperc elteltével a forgás és az ütközés egy másodpercre leáll, majd újraindul

Vibrációs programok a csiklóban
1. Két rövid és lassú impulzus helyett egy hosszú
2. Öt gyors impulzust egy hosszú impulzus helyettesít
3. Egy hosszú impulzusrezgés három rövidre cserélődik
4. Lassú impulzusos rezgés hosszú impulzusokkal
5. Három rövid és gyors impulzus váltakozik egy második szünettel

Vízállóság

A vibrátor vízálló. Játék után egyszerűen öblítse le teljesen folyó víz alatt, de ne vigye vízzel teli fürdőbe. A készülék
átlátszó TPR rétege és az USB-port fedele alatt a víz befolyna, és ezzel az egész játékot károsítaná.

Design és alak

A nagy, mélyrózsaszín gyöngyökkel díszített vibrátor lenyűgöz a csiklóra vetített dizájnjával. Úgy néz ki, mint egy
nyuszi, hosszú fülekkel. Szeme és pofa is van. Ugyanakkor a játék testén fűcsomókból álló műanyag mintát talál. A
felső átlátszó rész felfedi, mi rejtőzik a vibrátor belsejében. A fényes fogantyú megemelt kezelőpanellel jól illeszkedik
a kézbe a szerszám hátulján található ujjhornyoknak köszönhetően. A játék egyenes, lecsavarható alja szilárd alapot
képez a vibrátornak. Ezért elhelyezheti az éjjeliszekrényen vagy a padlón. A burkolat ugyanakkor ügyesen elrejti az
USB-kábel lyukát. Összességében a játék erőteljesnek, ugyanakkor játékosnak és modernnek tűnik.

Anyag

A szerszám magja erős és strapabíró ABS műanyagból készült, amelyet puha TPR anyagréteg borít. Ez utóbbi ezután
önállóan képezi a vibrátor felső részét, amelyet a gyártó fémrúddal és forgó golyókkal erősít meg.

Szín

A gyönyörű fényes rózsaszín szín egyesíti az erotikus játék és a kaland vágyát. Hölgyeim, essetek bele játékos
varázsába, és éljétek át életetek legerősebb orgazmusait a Deluxe II vibrátorral.

Méretek

A közepes méretű vibrátor azoknak a nőknek is megfelel, akik szeretik a maximális feltöltést.
Teljes hossza: 28,5 cm
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Használható hossz: 14,5 cm
A vibrátor minimális átmérője: 3,6 cm
A vibrátor maximális átmérője: 3,8 cm
A vetítés teljes hossza fülekkel: 8,5 cm
A vetítés hossza fül nélkül: 6 cm
Vetítési átmérő: 2,8 cm
Súly: 302 g
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