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Párvibrátor Double-Sided távirányítóval

Karbantartás

A vízálló vibrátor karbantartása csak egy pillanatot vesz igénybe. Minden
használat előtt és után szappanozza be a játékot, és alaposan öblítse le.
Segédeszközök fertőtlenítése hasznos olyan esetekben, amikor biztos akar
lenni abban, hogy az eszköz 100%-ban tiszta. Tisztítás után szárítsa meg a
vibrátort egy törülközővel, és tegye vissza a dobozba vagy textilzacskóba. Ha
külön tárolja őket, megakadályozza, hogy az élvezeti fiókban lévő egyes
játékanyagok egymásra reagáljanak, és károsítsák egymást.

Töltés

A készüléket a gyártó körülbelül 60%-ban feltöltve küldi, de javasoljuk, hogy az
első használat előtt teljesen töltse fel, hogy meghosszabbítsa az élettartamát
és az élettartamát. A praktikus USB-töltés egyszerű. A kerek csatlakozót
egészen a vibrátor alsó szélén lévő aljzatba helyezi. A töltőnyílást DC betűk
jelölik a készüléken. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a
tápegységhez vagy a töltőadapteren keresztül az elektromos aljzathoz. Töltés
közben a vezérlőgombok alatti lámpa kék-zölden villog. Töltés közben égve
marad. Egy töltéssel a készülék körülbelül 2 órán át tud rezegni, az újratöltés
pedig körülbelül 90 percet vesz igénybe.

A távirányító egy darab CR2032 típusú lemerült elemmel működik. Az első használat előtt el kell távolítani a
védőburkolatot, amely védi a kisüléstől. Ehhez helyezze hüvelykujját a vezérlő hátuljára, és óvatosan húzza le az
elemtartó fedelét a jelzett nyíl irányába. Lehúzod az akkut és alatta egy átlátszó, védőréteget fogsz látni, amit
eltávolíthatsz. Ezután mindent visszahelyez a helyére, felpattintja a fedelet és kész. Ugyanezt az eljárást alkalmazzák
a lemerült akkumulátor cseréjére is.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű műveletet. A vibrátor testén két A és B betűvel jelölt gombot találunk, melyekkel
be-, kapcsolhatjuk és kikapcsolhatjuk a rezgéseket. Az A gomb rövid, erős megnyomása elindítja a rezgéseket a
kéthúsú kiemelkedésekben. Egy másik rövid, de határozott megnyomással megváltoztathatja a vibrációs
programokat. A B gomb rövid, intenzív megnyomásával bekapcsolja a vibrációt a vibrátor testében. Nyomja meg
ismét röviden a következő program kiválasztásához. Szabadon kombinálhatja a vibrációt a karokban és a vibrátor
aljában. Ha ki szeretné kapcsolni a rezgést, csak nyomja meg és tartsa lenyomva az egyes gombokat körülbelül 3
másodpercig. Ezalatt a vezérlőgombok villognak.

Ahhoz, hogy a kütyüt a távirányítóval tudja vezérelni, először be kell kapcsolnia legalább egy gombbal a testén.
Ezután csak fogja meg a vezérlőt a kezében, és válassza ki kedvenc programját vagy rezgésmódját az A vagy B betű
rövid megnyomásával. A játék kikapcsolásához csak tartsa lenyomva ezt a két gombot a vezérlőn (ha a kütyü
mindkét része rezeg, ellenkező esetben csak nyomja meg azt a betűt, amely a játék bekapcsolt részét vezérli)
körülbelül 3 másodpercig, és a vibrátor kikapcsol.
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Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs program kíséri majd el az orgazmus felé vezető úton.

A kétágú vég, amelyet az A gomb vezérel, a következőket kínálja:

Klasszikus alacsony intenzitású rezgések1.
Klasszikus közepes intenzitású rezgések2.
Klasszikus nagy intenzitású rezgések3.
Közepesen gyors impulzus rezgések4.
"Géppisztolytűz" - gyors impulzusrezgés5.
Két gyors impulzusrezgés helyébe gyors impulzusok forgószele lép6.
"Motor cirkáló" - gyorsan emelkedő impulzusok7.
Hosszú, növekvő impulzusrezgések három lépésben8.
Egy hosszú, emelkedő rezgést két rövid impulzus vált fel9.
Hosszú pulzáló rezgés, melynek intenzitása lassan emelkedik és ismét csökken10.

A vibrátor teste, amelyet a B gomb vezérel, a következőket kínálja:

Klasszikus alacsony intenzitású rezgések1.
Klasszikus közepes intenzitású rezgések2.
Klasszikus nagy intenzitású rezgések3.
Közepesen gyors impulzus rezgések4.
"Géppisztolytűz" - gyors impulzusrezgés5.
Két rövid, gyors impulzust egy hosszú impulzus vált fel6.
Gyors, hosszú pulzáló rezgések7.
Emelkedő hosszú impulzusrezgések8.
A hosszú impulzusrezgéseket két rövid impulzus váltja fel9.
Hosszú pulzáló rezgés, melynek intenzitása lassan emelkedik és ismét csökken10.

Vízállóság

A vibrátor vízálló felülete boldoggá teszi a pezsgőfürdőben vagy pezsgőfürdőben való pihenés szerelmeseit. Ha pedig
szeretsz szexelni a zuhany alatt, ne felejtsd el egy jó adag rezgéssel megfűszerezni ezeket a fűszeres pillanatokat.
Párosító eszköz Double-Sided szereti a vizet.

Design és alak

Páros vibrátor Double-Sided lenyűgöz szokatlan formájával, amely kéthúsra emlékeztet. Teste, amelyen a vezérlőpult
található, kissé hegyes állhoz hasonlít. Összességében a játék jól tart a kézben, és tökéletesen illeszkedik két
összekapcsolt test közé szex közben. A csomag tartalmaz egy kicsi, kerek vezérlőt is, amely úgy néz ki, mint egy
lencse. Szépen elfér a tenyerében, de a szenvedély hevében könnyen elvész a párnák között.

Anyag

Bele fogsz szeretni a bársonyosan puha szilikonba, amelyből a játék készült. Nem porózus és hipoallergén
tulajdonságai miatt gyakran használják az orvosi és kozmetikai iparban. Ezért bízhat a minőségében.
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Szín

A mély óceán zöld-kék színe kellemes hangulatot teremt az erotikus játékokhoz. Neki köszönhetően érzéki
kényeztetésre, új örömök felfedezésére vágysz.

Méretek

Kisebb méretei miatt a szerszám könnyen elrejthető egy hátizsákban vagy utazóbőröndben. Ezért nyaralásra
magával viheti.

A vibrátor teljes hossza: 13,5 cm
Teljes testhossz: 4,5 cm
A karok teljes hossza: 9 cm
A legszélesebb kar fesztávolsága nyugalomban: 6,4 cm
Vállvastagság: 1,9 cm
Test szélessége: 4,7 cm
Vezérlő méretei: 4,5 cm
Vibrátor súlya: 81 g
Vezérlő súlya: 15 g
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