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Duckie vibrációs kacsa

Karbantartás

A kacsa első használata előtt alaposan mossa le szappannal és meleg vízzel.
Valamint használat után. Ha mégis sikerül hüvelyileg használni, akkor a
legjobb, ha erotikus segédeszközként fertőtlenítőszerrel is kezeled. Áztatás
előtt csavarhúzóval alaposan húzza meg az akkumulátor menetét.

Töltés

2 db AA elem szükséges
Csillagfejű csavarhúzóval nyissa ki az alsó műanyag fedelet, és
helyezzen be két AA ceruzaelemet a kupakon jelzett módon (az egyik a
„+” szimbólummal felfelé, a másikban az elem fejjel lefelé). Ezután
helyezze vissza a fedelet, és csavarja vissza
Minőségtől függően több órás üzemidőt is kibír, utána kezd gyengülni a
teljesítmény - csak cserélje ki és a kacsa újra tele lesz élettel
Használhat eldobható lúgos vagy újratölthető

Vezérlés

A kacsát egyetlen erősebb hátnyomással kapcsolod be, amin a rezgéseket is kapcsolod. A legjobban két
hüvelykujjunk megnyomásával lehetett bekapcsolni a tenyerünkben. A nagyobb teljesítmény bekapcsoláskor előnyt
jelent számunkra a spontán indítás vagy a gyermekek általi indítás ellen. Ugyanúgy kikapcsolod. A kikapcsoláshoz
azonban végig kell mennie mindhárom szakaszon.

Vibrációs programok

Klasszikus rezgések - alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések - közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések - a legmagasabb intenzitás3.

Vízállóság

A kacsát folyó víz alatt megmoshatod, fürödhetsz vele, használhatod a zuhany alatt és a fürdőben. Vízálló, ami
nagyszerű.

Design és alak

A vibráló kacsa ugyanolyan varázslatosnak tűnik, mint egy műanyag gyerek fürdőjáték. Nagyon szórakoztató vele, ha
bekapcsolod. ;-)
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Anyag

A műanyag kacsa puha és puha tapintású, ftalátok használata nélkül. A gél vibrátorokkal ellentétben szinte nincs
aromája.

Minőségi kemény ABS műanyag
PVC
Rozsdamentes acél (csavarok és akkumulátor rész)

Szín

Egy mosolygós, narancssárga csőrű kacsának kék szeme van, és az egész teste sárga. A sárga a legfényesebb meleg
szín, élénkítő és vidámító hatással. Segíti a kacsától elvárt felszabadulást.

Méretek

Kacsa testhossza: 13 cm
Fejmagasság: 5 cm
Testmagasság: 7 cm
Elülső test átmérője: 8 cm
Farok átmérője: 5 cm
Fej átmérője: 5 cm

mailto:hello@sexyelephant.hu

