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Minivibrátor ChaCha + ajándék Toybag

Karbantartás

A vízálló vibrátor karbantartása csak néhány percet vesz igénybe. Minden
használat előtt és után gondosan szappanozza be a készüléket, és öblítse le
meleg vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése játéktisztításkor már csak hab a
tortán, mert még a mikroszkopikus méretű szennyeződéseket is eltávolítja,
amit szabad szemmel észre sem vennénk. Mosás után törölközővel óvatosan
szárítsa meg a játékot, és végül tegye a vibrátort egy textilzacskóba vagy
eredeti dobozba, hogy ne érjen hozzá az élvezeti fiókban lévő többi erotikus
játékhoz. A különböző anyagok gyakran kémiai reakcióba lépnek egymással és
károsítják egymást.

Töltés

Bár a gyártó körülbelül félig feltöltve küldi a vibrátort, mégis javasoljuk, hogy
az első használat előtt teljesen töltse fel. Ez meghosszabbítja az élettartamát
és az akkumulátor élettartamát. Egyszerűen feltöltheti a játékot a
csomagolásban található mágneses USB-kábellel. Mindössze annyit kell tennie,
hogy a lapos fémlemezeket a vibrátor aljára helyezi, a kábel másik végét pedig
a hálózati adapteren keresztül dugja be az elektromos aljzatba vagy a
tápegységbe. Töltés közben, amely körülbelül 70 percig tart, a vezérlőgomb
alatti fehér fény villog. Töltés közben égve marad. Teljes teljesítmény mellett a
vibrátor körülbelül 40 percig rezeghet.

Vezérlés

Imádni fogja az egyszerű, egygombos működést. Nyomja meg hosszan 2 másodpercig a vibrátor bekapcsolásához.
Készenléti állapotát kétszer rezgéssel mutatja, ami után a vezérlőgomb alatti fehér dióda világít. Ezután elég rövid
megnyomásokkal átkattintani az egyes vibrációs programokat és átadni az élvezetet. Ha ki szeretné kapcsolni a
készüléket, csak tartsa lenyomva a vezérlőgombot kb. 2 másodpercig, és dupla rezgés kíséretében ismét kikapcsol.

Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs program mutatja meg az utat az orgazmikus paradicsomba.

1. Alacsony intenzitású klasszikus állandó rezgések
2. Klasszikus egyenletes, közepes intenzitású rezgések
3. Klasszikus állandó, nagy intenzitású rezgések
4. Gyors impulzusrezgés – "géppuskatűz"
5. Közepesen gyors impulzus rezgések
6. Két közepes hosszúságú impulzus helyett egy hosszú
7. Két gyors impulzust egy hosszú impulzus helyettesít
8. Emelkedő és csökkenő impulzusok a ciklusok közötti szünettel
9. Rövid és gyors impulzusok váltakozó sorozata
10. Három impulzusrezgést egy hosszú impulzus vált fel
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Vízállóság

A ChaCha mini vibrátor vízálló. Vigye magával a zuhanyozásba vagy a fürdőbe, és kezdje a napot egy gyors reggeli
fürdéssel. A reggeli orgazmus gyorsabban felkel, mint egy erős feketekávé.

Design és alak

Feltűnő kialakításának, egyenes formájának és kúpos hegyének köszönhetően a vibrátor első pillantásra rúzsnak
tűnik. Összességében a játék jól illeszkedik a kézbe, könnyen irányítható egyetlen gombbal, és remekül masszírozza
a hüvelyt, a csiklót, a pénisz frenulumát, a heréket vagy a mellbimbókat.

Anyag

A szerszám erős, tartós és tökéletesen sima tapintású ABS műanyagból készült. Kiemelkedik, mert intenzíven
továbbítja a rezgéseket a vibrátor teljes hosszában, így minden erogén zóna nagyszerű stimulációjára számíthat.

Szín

A játékos, púderrózsaszín szín új örömök felfedezésére és kalandok átélésére ösztönöz nem csak otthon, hanem az
autóban, a munkahelyen vagy utazás közben is.

Méretek

A ChaCha minivibrátort bármilyen pénztárca vagy kabát zsebébe elrejtheti.

Teljes hossz: 10,2 cm
Maximális átmérő: 2,3 cm
Súly: 51 g
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