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Fun Factory Sundaze pulzáló vibrátor + ajándék Toybag

Karbantartás

Karbantartás a készülék vízzáróságának köszönhetően kezelhető a bal hátsó. Javasoljuk, hogy az
első használat előtt alaposan öblítse le a vibrátort, majd minden közös művelet után mossa le
szappannal és vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése nagyszerű segítőtárs az erotikus
segédeszközök tisztításában, mert minden olyan mikroszkopikus szennyeződéstől megszabadul,
amit csak mikroszkóp alatt észlelnénk. A végén nem kell mást tenni, mint egy dobozba vagy a
mellékelt textilzacskóba tenni a vibrátort és elrejteni az élvezet fiókjába.

Töltés

Bár a vibrátort általában körülbelül 1/3-ig feltöltve küldi a gyártó, javasoljuk, hogy az első
használat előtt töltse fel teljesen a készüléket. Ez meghosszabbítja a hosszú élettartamot és az
akkumulátor élettartamát. És még ha az első töltés sokáig tart is – körülbelül 12 órát, várjon.
A vibrátor ezután azzal jutalmazza meg, hogy körülbelül 2 órán át képes rezegni egyetlen
töltéssel.

Az első töltés előtt fel kell oldania a készülék zárolását. Csak annyit kell tennie, hogy egyszerre
nyomja meg a PLUSZ és a FUN gombot. A vibrátor ezután egyszer sípol, jelezve, hogy
feloldották. A töltéshez egyszerűen csatlakoztassa a mágneses USB-kábelt a tápegységhez vagy
a hálózati adapteren keresztül egy elektromos aljzathoz, a másik végét pedig rögzítse a vibrátor
alsó szélén lévő két fém kiemelkedéshez. Az első töltés után a szokásos tápellátási idő 6 óra
körül mozog.

Töltés közben először a MÍNUSZ gomb villog, ami a vibrátor 1/3-ról való feltöltésekor világít és helyette a PLUSZ
gomb kezd villogni, ami 2/3-ról való töltés után a FUN gombot helyettesíti. Teljesen feltöltve a lámpák kialszanak.

Vezérlés

Az intuitív kezelés könnyen kezelhető. A Sundaze Vibrator utazási zárral zárva érkezik haza. Ezért először fel kell
oldania. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a PLUSZ és a FUN gombot. A vibrátor egyszer sípol a
feloldáshoz. Az újbóli zároláshoz egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva a MÍNUSZ és a FUN gombot.

A vibrátor bekapcsolásához egyszerűen tartsa lenyomva a FUN gombot, amely villogni fog, miközben a PLUSZ és
MÍNUSZ gomb világít. Ezután a PLUSZ és MÍNUSZ gombokkal válthat az egyes programok között. Ezek a gombok egy
pillanatra mindig kigyulladnak, amikor megnyomják, majd a lámpájuk kialszik. A kikapcsoláshoz egyszerűen nyomja
meg a FUN gombot, amely erősen világít, és a játék kikapcsolásakor kialszik.

A pulzáló vibrátor mindig az első módtól kezdődően rezegni kezd, de ha játék közben találsz olyan programot, ami a
kedvenced lesz, egyszerűen eltárolhatod a vibrátor memóriájában. Ezután minden bekapcsoláskor elindítja kedvenc
üzemmódját. Csak kattintson a kedvenc programra, és tartsa lenyomva a FUN gombot körülbelül 2 másodpercig,
amíg két hangjelzést nem hall.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Vibrációs programok

A Sundaze Vibrátor 15 vibrációs programjával kényezteti.

Klasszikus állandó alacsony intenzitású vibráció1.
Klasszikus, közepesen alacsony intenzitású állandó rezgés2.
Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés3.
Rezonáns rezgés, enyhén lüktető4.
Intenzív rezonáns vibráció, amely a veréshez hasonlít5.
Közepes impulzusok6.
Jackhammer – intenzív gyors lyukasztás7.
Kevésbé intenzív felár8.
Géppuskalövés – jelentős lökés közepes-gyors ritmusban9.
Lassú géppuskalövés – jelentős hullámzás lassú ritmusban10.
Egy szög kalapálása – lassú kiejtés11.
A ló lassú ügetése – lassú hozzáadás12.
Három ütés váltakozik gyors ütési stílussal13.
A gyenge rezgések felerősödnek a hullámokban, és hullámzásba fordulnak14.
A program lemásolja a szinuszoidot – a gyors pulzálás gyenge rezgéssé válik15.

Vízállóság

A Sundaze vibrátor vízálló kialakítású. Ezért meghív egy orgazmusos táncra az esőcseppek között. Kellemesebbé
teszi a mindennapi fürdést, zuhanyozást és a hétvégi pihenést a pezsgőfürdőben.

Design és alak

Bele fogsz szeretni a vibrátor friss dizájnjába. Egyenes formájával és ferde hegyével kicsit úgy néz ki, mint egy ujj.
Ezért nem csak hüvelyirritációra fogja használni, hanem a csikló stimulálására is. A vibrátor tökéletesen illeszkedik a
kezedbe. Ezért könnyen irányítható maszturbáció és partnerrel való közös játék közben.

Anyag

Imádni fogja a kiváló minőségű, bársonyosan puha szilikon anyagot a sima ABS műanyag nyéllel kombinálva.
Értékelni fogja a 100%-ban nem porózus és hipoallergén tulajdonságokat az egyszerű tisztításnak köszönhetően.

Szín

A Fun Factory a Sundaze vibrátort két modern és játékos színkombinációba öltöztette.

Az arany fogantyúval ellátott rózsaszín vibrátor felgyorsítja a pulzusszámot. Vad kényeztetésre és
hosszú orgazmusra vágysz.
Az arany fogantyúval ellátott pisztácia zöld dizájn hosszú és lassú játékokra hangol, amelyekben
elfelejted érzékelni az időt.

mailto:hello@sexyelephant.hu


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.

Méretek

A vibrátor kis méreteit a kezdők és a szenvedélyes utazók értékelni fogják.

Teljes hossza: 17,5 cm
Használható hossz: 11,5 cm
Legszélesebb átmérője: 3,5 cm
Legkeskenyebb átmérő: 2,5 cm
Súly: 213 g
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