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Naughty Egg vibrációs tojás, szilikonos

Karbantartás

A mosás sem okoz gondot, csak langyos vízzel és szappannal öblítsd le.
Segédeszközök fertőtlenítése akkor is jól fog jönni. Megtisztítja a tojást, hogy
tiszta legyen. Végül tedd egy textilzacskóba (tartozék). Az erotikus
segédeszközöket külön kell tárolni, hogy ne érjenek egymáshoz, mert ez
károsíthatja a felületüket.

Töltés

2 db mikroceruza elem (2 × AAA) található a vezérlőben - ezeket nem
tartalmazza a csomag.
Hogyan kell csinálni: A vezérlő szélesebb oldalának végén talál egy fület,
amelyet a megjelölt nyíl irányába nyomja le. Az elemtartó fedele magától
felugrik. Záráskor helyezze a fedelet a távirányítóra, és csúsztassa egymás felé
a két részt ellentétes irányba. Ha határozott kattanást hall, a fedél lecsukódik.

Az akkumulátor konkrét márkájától függően a tojás körülbelül 5 órán át bírta a
rezgést.

Vezérlés

Az illesztőprogramot úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen a tenyerébe (hasonlóan a számítógépes egérhez).
Az alsó gomb készenléti üzemmódba helyezi a tojást, bekapcsolja a rezgéseket és a felső gomb rövid
megnyomásával kapcsol. A kikapcsoláshoz nyomja meg az alsó gombot.

Vízállóság

A tojás előnye a vízállósága, így otthon is élvezheti a zuhany alatt és a tenger melletti nyaralás során.

Design és alak

A tojás nagyon kicsi és hosszúkás (forma egy kicsit olyan, mint egy tampon). A hegy kellemesen lekerekített ,
oldalt két magasított hullámos csík, alul pedig dombornyomott horony található.

Anyag

A tojás kiváló minőségű klinikai szilikon réteggel van bevonva, amely kellemes tapintású, puha és antiallergén. A
vezérlő sima, műanyag. Gumi csatlakozókábel.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Szín

A vibrációs tojás + kábel élénk rózsaszín. Vezérlő - rózsaszín, lilával, fényes.

Méretek

Tojás hossza: 5 cm
Max. tojás átmérője: 2,2 cm
Vezető hossza: 10 cm
Vezető szélessége: 4,2 cm
Kábel hossza: 62 cm

mailto:hello@sexyelephant.hu

