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Funny Orange Next Gen vibrátor + ajándék Toybag

Karbantartás

Tisztítsa meg a Funny Orange Next Gen vízálló vibrátort percek alatt. Csak
szappanozza be, és minden művelet után alaposan öblítse le langyos vízzel.
Ezután a Segédeszközök fertőtlenítése 100%-ban tisztává teszi. Végül csak
szárítsa meg a szerszámot egy puha törülközővel, és tárolja az eredeti
dobozában vagy vászontáskájában. Az elkülönített tárolás megakadályozza,
hogy a segédeszközök különböző anyagai reakcióba lépjenek és károsítsák
egymást.

Töltés

Bár a vibrátor körülbelül félig feltöltve érkezik haza, az akkumulátor
élettartamának és tartósságának meghosszabbítása érdekében javasoljuk,
hogy a játékot az első használat előtt teljesen töltse fel. A játékot a mellékelt
USB-kábel segítségével töltheti fel, amelyet a csomagban talál. Egyszerűen
dugja be a kerek csatlakozót egészen a vezérlőgomb feletti vakon lévő lyukba,
majd csatlakoztassa a kábel másik végét a hálózati adapteren keresztül egy
powerbankhoz vagy hálózati aljzathoz. Töltés közben a vezérlőgomb alatti
jelzőfény villog. Ha teljesen feltöltődött, a LED világít. A töltés körülbelül 1 óra
45 percig tart, majd a játék maximális teljesítményen körülbelül
50 percig rezeg.

Vezérlés

Az egyszerű, egygombos működtetés még bekötött szemmel is könnyen kezelhető. A vezérlőgomb hosszú, kb.
2 másodperces lenyomva tartásával a vibrátor be- és kikapcsolható. Rövid megnyomások, majd kattintás az összes
rezgésprogramon keresztül.

Vibrációs programok

Összesen 10 rezgésprogram vezeti Önt az orgazmusparadicsom felé vezető úton.

A legkisebb intenzitású klasszikus egyenletes rezgés1.
Klasszikus alacsony intenzitású egyenletes rezgés2.
Klasszikus közepes intenzitású folyamatos rezgés3.
Nagy intenzitású klasszikus állandó rezgés4.
A legnagyobb intenzitású klasszikus állandó rezgés5.
Rövid, gyors, növekvő intenzitású impulzusok6.
Hosszú, gyors impulzusok7.
Rövid, gyors impulzusok8.
Három rövid impulzus helyett egy hosszú impulzus rezgés9.
Fokozatosan növekvő rezgések10.
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Vízállóság

A vibrátor vízálló. A művelet után egyszerűen öblítse le egy vízsugár alatt, de ne tegye vízzel teli kádba. Meg fog
fulladni.

Design és alak

A vibrátor hosszú, keskeny, lapos kupakkal ellátott teste nem tűnik feltűnőnek, és egy utazási parfümcsomagra
emlékeztet. Jól illeszkedik a kézbe, és kompakt méreteinek köszönhetően bármilyen szexuális helyzetben bevethető.
A puha szilikon sörtékkel ellátott kerek tartozék egy kicsit úgy néz ki, mint egy tűpárna. A két lekerekített
kiemelkedéssel ellátott tartozék nyulat idéz, és alkalmas péniszmasszázsra.

Anyag

A tartós ABS műanyagból készült tömör testet bársonyosan puha szilikonréteggel vonják be, amely hipoallergén és
pórusmentes tulajdonságokkal rendelkezik. Ezért használják gyakran az orvosi és kozmetikai iparban. A fémdudorok
kellemesen simulnak a bőrre.

Szín

A meleg narancssárga szín felébreszti a kísérletező kedvét. Fedezze fel az Ön és partnere összes erogén zónáját,
miközben izgalmas kalandot él át.

Méretek

Kompakt méretének köszönhetően a vibrátort mindig magánál tarthatja. Elfér egy hátizsákban vagy egy női
kézitáskában.

A vibrátor teljes hossza borítással: 12 cm
Hosszabbítás hossza két tüskével: 5,2 cm
Hosszúság sörtékkel: 2,4 cm
Fogantyú átmérője: 2,5 cm
Súly: 72 g

Információk a hulladékkezelésről

A terméken vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy
elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása
érdekében adja le azt a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával
hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak.
További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok
szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.
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