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Hell-X vezeték nélküli vibrációs tojás

Karbantartás

Tudod kezelni a tojás natotata. Öblítse le a tojást és a kontrollert meleg víz alatt, egy
csepp szappannal. Szárítsd meg. Segédeszközök fertőtlenítése Segít megelőzni a
baktériumok születését, és a játék 100%-ban tiszta lesz, és készen áll a következő
utazásra.

Töltés

Az elemek jól jönnek a kontrolltojás rezgésére. Mind a tojáshoz, mind a kontrollerhez
három AAA mikroceruza elem szükséges. Egy a tojásé , kettő pedig a vezérlőé .
Sajnos az elemek nem részei a csomagnak, ezért javasoljuk, hogy a tojással együtt
rendeljék meg.

Az akkumulátor cseréje egyszerű . Csak csavarja le a fedelet . Itt könnyen
felismerheti – mindkét játékon ez a lila rész . Helyezze be az elemeket a keretbe,
csavarja be újra és kész.

A normál akkumulátorral a tojás körülbelül 7 órát , a vezérlő pedig 9 óra 30
percig bírta. A tojásban a rezgések intenzitása gyengülni kezdett körülbelül 4 órás
folyamatos rezgés után. A sofőr intenzitása alig változott.

Vezérlés

A kezelőszervek elsőre kicsit bonyolultabbnak tűnhetnek, de idővel megtanulod, hogy pontosan mit kell megszorítani.
Attól függ, mit akarsz irányítani.

Először kapcsolja be a tojást a gombbal. A gomb a szilikon alatt van elrejtve és a tojáson találod a csatlakozási
szimbólum szerint . A szorítás egy kicsit merev, ezért nyomd. A tojás most be van kapcsolva. Amikor megnyomja a
bekapcsoló gombot a távirányítón , a tojás vibrálni kezd . Ugyanezzel a gombbal módosíthatja a vibrációs
programokat.

Ha vibrálni szeretné a vezérlőt , nyomja meg az alábbi gombot, hogy kikapcsolja és váltson programokat. Most a
tojás és a vezérlő is rezegni fog. Ha újra megnyomja ugyanazt a gombot, csak a távirányító fog rezegni a kezében. A
tojás és a vezérlő kikapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot a vezérlőn körülbelül öt
másodpercig. És ennyi. Szánjon egy pillanatot a gyakorlásra, és pontosan tudni fogja, mit kell tennie.

Vibrációs programok

Öt vibrációs program a tojásban és a kontroller gondoskodik az élvezet jó adagjáról, amit a hüvelyben, a csiklóban
vagy akár a mellbimbókon is élvezhet.
Rezgő tojás:

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Klasszikus vibráció1.
Klasszikus pulzusok2.
Folyamatosan növekvő rezgések3.
Hosszabb impulzusok4.
Három rövid és két hosszabb impulzus5.

Vezérlő:

Klasszikus vibráció1.
Klasszikus pulzusok2.
Folyamatosan növekvő rezgések3.
Hosszabb impulzusok4.
Három rövid és két hosszabb impulzus5.

Vízállóság

Csomagolj a táskába egy vibráló tojást a fürdőruhával együtt. Az aquapark látogatása így rendkívüli élménnyé válik.
Ne aggódjon amiatt, hogy a tojás megsemmisül. Teljesen vízálló.

Design és alak

Izgatottak vagyunk a Hell-X tojás és a sofőr miatt. Alakja hosszúkás ovális, amely jól tart a kézben, és felgöndörödött
a farka. Nemcsak a rezgéseket, hanem a tojást teljes hosszában szegélyező bordákat is irritálja, így megduplázza a
behelyezést és eltávolítást. A tesztelés során kicsit zavart minket a farok végén lévő keményebb hegy, de azt
tapasztaltuk, hogy elég a bugyiban egy kicsit összehasonlítani és akkor nem fog zavarni.

Anyag

Az orvosi szilikon a valaha volt legjobb anyag. Tökéletesen vezeti a hőt, gyorsan felmelegszik a testhőmérsékletre,
ezért csak rugalmas. Erősen meghúztuk a tojás hurkát és még egy kis repedés sem jelent meg. A tojás használata
öröm lesz – olyan puha tapintású, és mi van az ölében?

Szín

A rózsaszín és a lila kombinációja nagyon érzékinek tűnik. A rózsaszín a gyengédség színe, a lila pedig a nyugodtság
színe. Együtt tökéletes, harmonikus párost alkotnak.

Méretek

A tojás mérete és a vezérlő csak jól jön. Mindkét játék kicsi, de elég nagy ahhoz, hogy vibrálja az éket. A tojás
behelyezés után nem tolódik sehova és a kontroller szépen elfér a nő ölében.

A tojás teljes hossza: 15 cm
Használható tojáshossz: 7 cm
Vezető hossza: 10 cm
A tojás átmérője a legszélesebb részén: 3,2 cm
A vezérlő átmérője a legszélesebb részén: 3,5 cm
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Tojás súlya: 64 g
Vezető súlya: 70 g
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