
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.

Vibrátor Master Rabbit

Karbantartás

Az első használat előtt és minden használat után alaposan mossa le a játékot.
Öblítse le szappannal és meleg vízzel. Ha neked ez nem elég, akkor is szórhatod
fertőtlenítőszerrel az erotikus segédeszközöket, hagyd hatni egy kicsit, majd öblítsd
le újra. Száradás után tárolja a többi játék mellett textilzacskóban vagy eredeti
dobozban. A játék anyagok egymás közötti reakciójának elkerülése érdekében csak
alkoholmentes fertőtlenítőszert használjon a szilikon részekre.

Töltés

2 AA Elemek levet adnak a vibrátorhoz. Az elemeket nem tartalmazza, de szinte
minden üzletben megtalálható. Az akkumulátoros készülékeknél azt szeretjük, ha
kifogy a lé, csak újakra kell cserélni, és folytatódhatnak a játékok.

Vezérlés

A mesternyúlnak csak egy gombja van. Rövid megnyomásával bekapcsol a vibrátor,
és minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, átvált a következő vibrációs
programra. Tartsa lenyomva a nyulat hosszabb ideig.

Vibrációs programok

Klasszikus rezgések - alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések - nagyobb intenzitás2.
Klasszikus rezgések - közepes intenzitású3.
Impulzus program - gyorsabb szinusz - fel, le4.
Impulzusprogram - 2 rövidebb impulzus, majd egy hosszabb5.
Impulzus program - rövidebb szabályos impulzusok - nagyon gyors páncél6.
Impulzusprogram – a legrövidebb gyors, szabályos impulzusok 3 és egy másodperces szünet után7.
Impulzusprogram - 6 rövid impulzus egymás után8.
Impulzusprogram - a leghosszabb, rövidebb és két legrövidebb impulzus9.
Impulzusprogram - három gyors rövid impulzus és egy hosszú10.
Pulzus program - gyors, rövid, gyengébb intenzitású pulzusok - szívverés11.
Impulzusprogram - a legrövidebb, gyengébb intenzitású gyors impulzusok12.

Vízállóság

A Boom Master Rabbit vízálló, de nem vízálló! Fekete tömítőgumi van a fedél alatt az akkumulátor résznél. Nem
bánja a víz alatti mosást, de ez nem a fürdőkádban való hosszú játékra való.

Design és alak

A Mester Rabbit gyönyörű mély rózsaszínű, jellegzetes színű és fallikus alakú . A csikló nyúlványa 3 kis golyóval
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van dúsítva, amelyek minden oldalról körülveszik és nem engedik sehova kiszökni. Alul, amely fehér, talál egy
gombot a be-, kikapcsoláshoz és a vibrációs görgetéshez. A vibrátor egy sötétszürke dobozban van elrejtve, amely
tónusonként BOOM feliratokkal van borítva. Felülről nyílik, ahol a nagy fehér BOOM logó található. Jól néz ki a doboz.
Felülről nyitva nehezebb megfogni a terméket.

Anyag

Amikor megérinti a luxus orvosi szilikon vibrátort, bársonyos puhaságot fog érezni az ujjain. Az ABS műanyag vibrátor
műszaki háttere jól tart a kézben.

Szín

A jellegzetes sötét rózsaszín szín provokatívnak, fiatalosnak és merésznek tűnik.

Méretek

A segédeszköz mérete kisebb, mint a hagyományos vibrátoroké. Ami jó lehet néhány nő számára. Különösen a fiatal
hölgyek és nők értékelik a vibrátor rövidebb használható hosszát a szülés után.

Teljes hossza: 17,6 cm
Használható hossz: 8,5 cm
Kiemelkedés hossza: 4,5 cm
Átmérő: 3,1 cm
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