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Delight vibrátor klitoriszkarral

Karbantartás

A higiénia az első! Az első használat előtt és minden használat után alaposan mossa le a
játékot. A szilikon nem porózus anyag, ezért elegendő szappannal és meleg vízzel leöblíteni.
Csak a vibrátor barázdáiban tapad meg jobban a szennyeződés. Puha kefével távolítottuk el
őket. Segédeszközök fertőtlenítése sikeresen meghúzza a tisztítást, szórhatja a vibrátort,
hagyja egy ideig működni és újra öblítse le. Száradás után helyezzük textilzacskóba, hogy a
játék anyagai ne lépjenek reakcióba egymással.

Töltés

A Boom Delight vibrál Elemek. Két AA-ra (ceruzára) van szüksége a működéséhez. Az
akkumulátoros készülékeknél előnyt látunk, ha játék közben kifogy a lé a vibrátorból. Cserélsz
újakra és folytathatod.

Vezérlés

Ennek az elegáns vibrátornak két ezüstszínű gombja van az alján fehér. A felső 12-es szám a
hüvelyi stimuláció beállítására szolgál. A szám azt jelzi, hogy 12 különböző programja van. A
gomb megnyomásával előre léphet közöttük (vissza nem lehet). Az alsó 3-as gomb a klitorisz
kiemelkedésének beállítására szolgál. Csak nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoláshoz. A
vibrátor kikapcsolásához tartsa lenyomva a kikapcsolni kívánt alkatrész gombját, amíg abba
nem hagyja a rezgést.

Vibrációs programok

A Boom Delight két külön motorkerékpárral rendelkezik, amelyekkel külön beállíthatja a rezgéseket hüvelyi és külön
a csikló stimulációhoz.

Vibrációs programok a csikló számára:

Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések - nagyobb intenzitás2.
Klasszikus rezgések - közepes intenzitású3.

Vibrációs programok a hüvelyi stimulációhoz:

Klasszikus rezgések - nagyobb intenzitás1.
Klasszikus rezgések - közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású3.
Impulzus program - gyorsabb szinusz - fel, le4.
Impulzusprogram - 2 rövidebb impulzus, majd egy hosszabb5.
Impulzus program - rövidebb szabályos impulzusok - nagyon gyors páncél6.
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Impulzusprogram - a legrövidebb gyors, szabályos impulzusok 3 és egy 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 Delight vízálló, nem vízálló. A rendezvény után sikerül megmosakodnia, a vízálló gyűjteményéből vegyen
még egy játékot vízi játékokhoz. A testet korlátozás nélkül merítheti vízbe, ügyeljen az akkumulátor részre. Ha víz
kerül bele, tönkreteszi a játékot, ami kár lenne.

Design és alak

A hosszú és keskenyebb Boom Delight vibrátor puha, rugalmas felsőrésszel elegáns benyomást kelt. Anyaga
kellemes tapintású, és az oldalsó gravírozás kiemeli az összbenyomást. Nincs erős szaga/illata. A csikló sima
kiemelkedése, gravírozás nélkül, a hegyéig szűkítve hozza a kívánt izgalmas érzéseket. A kiemelkedés saját motorral
rendelkezik, ahol különböző intenzitású rezgéscsengőt állíthat be.

Anyag

A nagyon finom orvosi szilikonból készült Delight hipoallergén és jól karbantartott. Az ABS-ből készült műszaki háttér
erőt ad a vibrátornak, így az erogén zónákba tolva sem kerül ki. Vibrátorok százai mentek át a kezünkön, és a szilikon
– néhány kivételtől eltekintve – soha nem hagyott cserben minket. Ez nem tapad a szennyeződéshez, és könnyen
mosható.

Szín

A Boom Delight gyönyörű matt, sötétebb lila színt visel, amely fenségesen és elegánsan néz ki. A lila színt két
ellentétes pólus, két kontrasztos és energikus tényező – a kék nyugalom és a piros hajtóerő – egyesülése hozza létre,
melyek egyensúlyba hozzák egymást. Higgye el, hogy a vibrátor használata után Ön is kiegyensúlyozott lesz.

Méretek

A vibrátor méreteit egyaránt értékelni fogja egy fiatal hölgy, aki szűkebb vibrátort keres magának, de egy tapasztalt
nő is, akit hosszúságával fog magával ragadni.

Teljes hossza: 21,6 cm
Használható hossz: 14,5 cm
Az átmérő a legkeskenyebb részén 2,6 cm
Átmérő a legszélesebb részén: 3,3 cm
A hegy átmérője: 3 cm
Súly: 166 g
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