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Párvibrátor Double Vibes

Karbantartás

A szerszám vízálló felülettel rendelkezik, de karbantartása kicsit több időt vesz
igénybe. Öblítse le a partnervibrátort meleg vízzel és egy csepp szappannal,
majd szárítsa meg puha törülközővel, vagy hagyja szabadon megszáradni.
Puha kefével tisztítsa meg a rezgőtojás bevágásai és a gombok közötti
szennyeződéseket. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a tisztítás többi
részéről. Tárolja a száraz vibrátort sötét helyen, távol a többi játéktól, hogy az
anyagok ne kölcsönhatásba léphessenek és ne károsíthassák egymást.
A textiltáska vagy az eredeti csomagolás ideális lesz.

Töltés

A játék félig feltöltve érkezett a gyártótól, de javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen a készüléket.
Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

A vibrátor töltése USB-kábellel történik. Ezért nem kell aggódnia az akkumulátorok megtalálása miatt, és kíméli a
környezetet. A kábel kerek csatlakozós végét tolja be egészen a vak töltőaljzatba, ami a vezérlőgombokkal ügyesen
megbújik a tojás tetején. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy powerbankhoz vagy mobiltelefon-
töltőadapterhez.

A készülék töltési idejét a piros lámpa jelzi, amely a vibrátor töltésekor kialszik. A gyártó 60 perces töltési időt közöl,
nekünk körülbelül két órát vett igénybe a töltés. A vibrátor 90 percig működik, majd kikapcsol.

Vezérlés

Villámgyorsan elsajátíthatja a vibrátor egyszerű kezelését. A két gombos vezérlőpult a tojás tetején található fogazat
nélkül. A szerszám be- és kikapcsolása tipikus kerék karakterű gombbal történik. A rezgéseket egy hullámos jelzésű
gomb szabályozza.

Vibrációs programok

A sima tojás felső vezérlőgombjának megnyomásával a hangulatának megfelelően választhatja ki a vibrációs
programokat.

Erős sima vibráció mindkét tojásban1.
Rövid, gyorsan pulzáló vibráció mindkét tojásban2.
Változó gyors rezgés egyik tojásról a másikra3.
Erős, folyamatos rezgése a csipkézett tojásnak, a másik lüktet4.
Hosszú és rövid rezgések váltakozása mindkét tojásban, és ezt követően gyakori hosszabb rezgések5.
Az egyik tojás hosszan rezeg, a másik röviden, majd mindkettő felváltva röviden6.
Mindkét tojás mély, középhosszú rezgése felváltva gyorsabban egymás után7.
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Vízállóság

A Double Vibes vibrátorral erotikus pillanatokat élvezhet a zuhany alatt és a pezsgőfürdőben. A vízállóságnak
köszönhetően a fürdő nem árt neki, és gond nélkül élvezheti a vízi játékok mámorító varázsát.

Design és alak

A vibrátor játékos benyomást kelt, formája pedig egy nyughatatlan gilisztára emlékeztet. Bekapcsoláskor mindkét
tojás rezeg, ami a hosszú szilikon kábelnek köszönhetően nem szökik sehova. Minden tojás megerősített szárral
rendelkezik, amellyel a vibrátor jól beilleszthető a hüvelybe és a fenékbe. A készülék jól tart a kézben, a recézett rész
pedig kiválóan alkalmas a G-pont stimulációra.

Anyag

A bársonyosan puha szilikon megsimogatja az intim területek bőrét, például az ujjak hasát. A prémium anyag nem
szagol, és nem köti meg a szagokat.

Szín

A jellegzetes lila szín pozitív energiával és vadságával varázsol el, és fokozza az orgazmus élményét.

Méretek

A Double Vibes páros vibrátor méreteivel kezdőknek is megfelelő. A vibráló peték mérete tökéletesen alkalmazkodik
a hüvelyhez anélkül, hogy erős nyomást vagy telődést érezne.

A vibrátor teljes hossza: 60 cm
Tojás hossza fogazott szár nélkül: 7 cm
Sima tojás hossza szár nélkül: 7,5 cm
A tojás átmérője fogakkal: 2,9 cm
Sima tojás átmérője: 3,2 cm
Szilikon kábel hossza: 45,5 cm
Súly: 127 g
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