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Vibrátor kettős szilikonnal Front Row Purple + ajándék
Toybag

Karbantartás

A karbantartást csukott szemmel is elvégezheti. Mossa le a vibrátort meleg vízzel és egy csepp
szappannal, majd szárítsa meg puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a
tisztítás többi részéről. A száraz vibrátort az éjjeliszekrényben tárolja a többi segédeszköztől
elkülönítve, hogy az anyagok ne érintkezzenek egymással és ne sérüljenek meg. Szuper lesz
egy textiltáska vagy eredeti csomagolás.

Töltés

A vibrátor gyárilag részben fel van töltve, de javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel
teljesen. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A készüléket mobiltelefon
töltőadapterrel töltheti fel. A töltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe. A vibrátor körülbelül
2 órán keresztül működik. Kipróbáltuk, hogy egy óra elteltével is nagyon erősek és intenzívek a
rezgések. Utazáskor jól fog szolgálni Powerbankok.

Vezérlés

A vibrátor gyárilag utazási zárral van zárva, ezért először ki kell oldani. Ezt úgy teheti meg,
hogy körülbelül 3 másodpercig lenyomva tartja a „Bekapcsoló” gombot. A kezelőpanel villogni
kezd, és az automatikus zár funkció kikapcsol. Ha újra szeretné zárni a zárat, akkor ugyanazt a
gombot hosszabb ideig lenyomva ismét aktiválhatja az automatikus zár funkciót.

Az egyszerű és intuitív 2 gombos kezelés gyors programváltást biztosít játék közben. A vibrátor be- és
kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Bekapcsoló” gombot. Használja a swoosh gombot a vibrációs programok
váltásához.

Vibrációs programok

Válasszon 7 különböző vibrációs program közül:

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – a legmagasabb intenzitás3.
Emelkedő impulzusrezgések4.
Impulzus vibráció – lassabb5.
Impulzus vibráció – gyorsabb6.
Impulzusrezgés – négy emelkedő, megnyúlt impulzussal7.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/powerbankok/
mailto:hello@sexyelephant.hu
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Vízállóság

A gyártó azt állítja, hogy a vibrátor vízálló felülettel rendelkezik, ezért jól megfürdettük. Úgy rezgett a víz alatt,
mintha egy életre vágyna, és a víz nem bántotta. Élvezze a játékokat a fürdőben, zuhanyzóban vagy pezsgőfürdőben
ezzel a vízelemmel.

Design és alak

A hosszúkás forma természetesen és simán ívelt, enyhén kiszélesedett hegyé válik, amely pontosan a G-pontra és a
hüvely mélyebb érzékeny pontjaira mutat. A vezérlőrész aranyozott szegélye vigyort kölcsönöz a vibrátornak.
A vibrátort szép dobozban, átlátszó fólia alatt tárolva találod.

Anyag

Beleszeretsz egy kellemes és puha anyagba, amelyet a stimuláció legtermészetesebb érzésére terveztek. A vibrátor
használható részein található puha, kétrétegű szilikon gyűrődést idéz elő. A készülék vezérlő részén ABS műanyag
gombokat találsz.

Szín

Mélylila szín arany részletekkel az irányítás érdekében időtlen és elegáns.

Méretek

A vibrátor rövidebb használható hossza ellenére nagyobb és vastagabb testtel rendelkezik, ugyanakkor nem macska.
Az ívelt csúcsban a legszélesebb, a közepén a legvékonyabb. Pont akkora, mint a kellemes töltelékhez.

Teljes hossza: 22 cm
Használható hossz: 15 cm
Átmérő a legszélesebb részen: 4 cm
Átmérő a legkeskenyebb részén: 3,1 cm
Súly: 210 g
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