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Három motoros okosvibrátor HACKBUTEER

Karbantartás

Vízálló vibrátor, így csak meleg, szappanos vízben kell kimosni. Segédeszközök
fertőtlenítése alkalmas a tisztítás legvégén történő használatra. A vibrátort a
többi eszköztől elkülönítve tárolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban vagy
elegáns lila tasakban, amit a dobozban talál.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel az új vibrátort az
akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. A fogantyú alján
egy szinte láthatatlan kis lyukat találunk a töltő csatlakozóján, csatlakoztassuk
az USB csatlakozót egy laptop, PC vagy telefontöltő adapterbe. Töltés közben a
LED világít, és kialszik, ha a játék teljesen fel van töltve. 3 órát töltöttük, és
kevesebb, mint 2 óráig bírta a rezgést.

Vezérlés

A Smart Hackbuteer bekapcsolásához nyomja le mindkét gombot kb. 3 másodpercig. A LED villogni kezd, ami
elindítja az automatikus bluetooth keresést. A teljes kikapcsoláshoz, hogy a gombok egyáltalán ne működjenek és
zárva legyenek, ismét hosszan lenyomva tartja mindkét gombot, ez automatikusan megszakítja a párosítást a
mobiltelefonnal. Ha rövid időre ki szeretné kapcsolni, nyomja meg röviden az alsó gombot. Nyomja meg újra, hogy
újra bekapcsolja. Ha be van kapcsolva, azt a villogó lámpákról lehet tudni, a vibrátor ekkor párosítva marad a
telefonnal. Csak az első rezgések között lehet váltani az elsőtől a tizenkettedikig. Az alsó gomb teljesen kikapcsolja a
rezgést, így a felső mindig az 1-es programszámmal kezdődik. Az alkalmazás letöltéséhez nem kell mást tenni, mint
beolvasni a vibrációs dobozból a QR-kódot. Ez a link: "http://app.cst2002.com/" tölti le az alkalmazást, ha a kód nem
működik az Ön számára, és itt választhat android vagy iphone számára. Kapcsold be a bluetoothot a mobilodon és a
vibrátort is. Mutasson az alkalmazásra. Kattintson a jobb felső sarokban található párosítás ikonra, válassza ki az
eszközt, és várjon. Egy idő után minden összeáll. Szeretjük, hogy minden BOOM kütyühöz 1 ugyanaz az alkalmazás
(kivéve a HiBall labdákat).

A fő panel a masszázs rész alatt nyílik, 12 féle rezgéssel. A vibrációs menü alatt egy menüt találsz 4 programmal
(ismétlés, orgazmus, bomba és opcionális).

Ismétlés – állítsa be, hogyan ismétlődjön meg 12 féle rezgés, akár egyszer, akár egy körben, akár véletlenszerűen.
Orgazmus - a rezgések alatt vagy közvetlenül az orgazmus előtt, csak nyomja meg, és egy nagyon-nagyon erős
rezgés indul el.
Bomba - próbálja meg időzítővel vagy véletlenszerűen beállítani a vibrációt, és akkor lep meg egy közepes rezgés,
amikor a legkevésbé számít rá.
Opcionális – ízlés szerint beállíthatja 2 kerékpár rezgését, hüvelykujjával rajzolhat a képernyőre, és menthet.

És még mindig nem fejezzük be a válogatást. Vannak interaktív és távoli szakaszok is.
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Interaktív – elvezeti Önt a zene vagy videó lejátszásához az eszközön, és a rezgések ütemre táncolnak.
Távoli – Ha partnere letöltött egy alkalmazást, és Ön megadta neki a titkos jelszavát, engedje meg, hogy távolról
játsszon veled. A kezelőszervek első pillantásra bonyolultnak tűnhetnek, de az alkalmazás könnyen elvezeti Önt.

Vibrációs programok

közepes intenzitású impulzusrezgés - az alsó motor fokozatosan rezeg a kiemelkedésen lévő motorral egy1.
időben, majd a középső és végül a felső,
az összes motor közepes intenzitású hosszú impulzusrezgései,2.
klasszikus, közepes intenzitású vibráció minden motorkerékpárnál,3.
fokozatosan hozzáadott motorok impulzusrezgése, az alsó vibrálni kezd, a középső hozzáadódik és végül a4.
hosszabb felső rezgéssel,
növekvő intenzitású impulzusrezgések, amelyek az összes motor két rövid intenzív impulzusában5.
csúcsosodnak ki,
két alsó motor és egy kiemelkedésen lévő motor klasszikus vibrációja, amely a vibrátor felső részén erős6.
impulzusban csúcsosodik ki,
az alsó motor gyors fokozatos bekapcsolása, amihez a középső és végül a felső, majd ismét a felső és a7.
középső motor fokozatos kikapcsolása, a vibrátor ezért folyamatosan vibrál, de egyre erősebb intenzitású
impulzushullámok így létrejött,
az alsó motor lassú, fokozatos bekapcsolása, a középső, végül a felső motor egy másodpercre kikapcsol, és8.
ezek a rezgések ismétlődnek ugyanabban a ritmusban,
klasszikus közepes intenzitású vibráció a vibrátor teljes hosszában, amely erős rezgésekké fokozódik,9.
klasszikus gyengébb vibráció a vibrátor teljes hosszában, ami közepes vibrációban csúcsosodik ki,10.
klasszikus gyengébb rezgés a vibrátor teljes hosszában, amely szabályos hullámokban közepes rezgésig11.
fokozódik,
halvány rezgések, amelyek szabályos hullámokban enyhén felerősödnek.12.

Design és alak

Szilárd és egyben rugalmas forma, könnycsepp alakú irritáló anyaggal. A vibrátor teste kissé kiszélesedik a hegye
felé. A vibrátoron két dudor található, amelyek között a vibrátor a legrugalmasabb.

Anyag

100% szilikon anyag. Puha tapintású. Erotikus játékokhoz a legjobb. Tartós, nem porózus és biztonságos a test
számára. Jól vezeti a rezgéseket. Nagyon gyorsan felmelegszik a testhőmérsékletre.

Szín

élénk rózsaszín, mint a mi elefántjaink

Méretek

A vibrátor teljes hossza: 19,7 cm
Használható hossz: 12 cm
Teaser hossza: 6,3 cm
Az ugrató átmérője: 2,8 cm
Fogantyú átmérője: 3,8 cm
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A vibrátor középső részének átmérője: 3 cm
A vibrátor felső részének átmérője: 3,6 cm
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