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Zenés vibrátor OhMiBod 3.OH Panty Vibe

Karbantartás

Öblítse le a játékot meleg víz alatt egy csepp szappannal, és hagyja
megszáradni. Próbálja meg a víz alatti tartózkodást a minimálisra csökkenteni,
hogy elkerülje a vibrátor károsodását. A végén pontként fog
szolgálniSegédeszközök fertőtlenítése, amellyel biztos lehet benne, hogy a
játék 100%-ban tiszta és készen áll a következő bulira. Tárolja az OhMiBod-ot
szatén zacskóban, ott lesz a legjobb.

Töltés

Az OhMiBod és a vezérlő is újratölthető. Ez az oka annak, hogy pénzt takarít meg az új akkumulátorok vásárlásával
és a környezet védelmével is. Kicsit sajnáljuk, hogy csak egy kábelt tartalmaz a csomag, így külön kell tölteni
mindkét dolgot.

Javasoljuk, hogy az első használat előtt mindig töltse fel, bár előfordulhat, hogy a készüléket a gyártó teljesen
feltöltötte. Ez a játék hosszabb élettartamát és hosszabb akkumulátor-élettartamát garantálja.

Tervezi a klub látogatását? Inkább dobjon egy OhMiBod-ot, hogy töltse előző este, és a vezetőt, majd nappal. Nem
történik meg veled, hogy a játék a legjobb módon fogy ki. A töltést a villogó lámpa alapján tudod megállapítani.
Amint kigyullad a lámpa, az OhMiBod készen áll egy vad utazásra.

Mindkét alkatrész körülbelül másfél órát tölt, amit a gyártó és mi is az elefántcsapatban közölünk. A vibrátor
körülbelül egy órán keresztül ellenáll a rezgés ízének. Körülbelül 35 perc múlva a teljesítmény gyengülni kezd, de
nem drasztikusan, harmadával. Ha nem egy darabban használod, esélyed sincs észrevenni. Tapasztalatból adódóan
a folyamatos töltést javasoljuk, hogy a játék mindig teljes erővel készen álljon a következő útra.

Vezérlés

A vezérlés egyszerű, és egyszer-kétszer megtanulja. Nyomja meg három másodpercig a bekapcsológombot a
vezérlőn és magán az OhMiPointon. Most a játék készen áll a kísérletezésre. Magával az OhMiBoddal nem tehet
többet. Tedd a bugyidba és élvezd.

A bekapcsológombon kívül még hármat találunk a kontrolleren. A nyíl gomb megnyomásával szabályozza a rezgést.
Az OhMiBod addig rezeg, amíg az ujját a gombon tartja. Látni fogja, hogy partnere elragadtatja ezt a funkciót, mert
teljes mértékben uralja a vibrációt.

A következő gomb a vibrációs programok. Ha megnyomja, az első program elindul. Ugyanazzal a gombbal kattintson
mind az 5 előre beállított programra.

Az utolsó gomb a hangképpel pedig aktiválja a mikrofont és a vibrátor a zene ütemére "játszik". Ezzel a gombbal

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

állíthatja be a mikrofon érzékenységét. A mikrofon érzékenységét a bekapcsológombon lévő jelzőfény alapján
állapíthatja meg. Ha ez világít a legkevésbé, akkor nem olyan érzékeny a mikrofon, ha sokat világít, akkor a mikrofon
reagál a halkabb hangingerekre. Ha a vibrátort és a vezérlőt is ki szeretné kapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva
ismét három másodpercig a bekapcsológombot.

Az egyetlen különbség a távirányító által kiváltott rezgés és a zenei üzemmód között a rezgési frekvencia. Az
intenzitás ugyanaz, csak a távirányítóval jobban tudod kontrollálni a rezgéseket. A zenével nem tudhatod, mi és
mikor jön, és egy adott dal decibeleire kell hagyatkoznod.

Vibrációs programok

A klasszikus 5 vibrációs program mellett az OhMiBod reagál a zenére és az ütemre rezeg. Táncolj egy romantikus
csúszdát az OhmiBoddal, vagy tekerd ki egy igazi fémkőbe… Vagy bízd a távirányítót egy partnerre, és hagyd, hogy
a nyílgombbal a megnyomásával meghatározza a rezgések hosszát. Egy rövid rezgés vagy egy hosszú-hosszú rezgés
fog zavarni?

Klasszikus rezgések1.
Impulzus program - lassabb impulzusok2.
Impulzus program - gyorsabb impulzusok3.
Impulzusprogram vibrációval - tíz impulzus és hosszú vibráció4.
Impulzusprogram - gyors és rövid impulzusok, akár egy leeső labda a földön5.

Vízállóság

Ne vigye magával az OhMiBod-ot az aquaparkba. A gyártó azt állítja, hogy a játék vízálló, de csak víz alatti gyors
öblítéshez. Ezért nem mertünk vizet önteni…

Design és alak

Az OhMiBod gyönyörű formájú egy kis sarok, amely a bugyiban lebeg, és nem fog tudni róla, amíg nem kapcsolja
be a vibrációt. Úgy tervezték, hogy stimulálja a csiklót és a hüvelyi környezetet. A távirányító elfér a kezében. Az
egész készlet luxus benyomást kelt .

Anyag

Az OhMiBod felső részét szilikonréteg borítja . Amikor végighúzza az ujját a vibrátoron, úgy érzi, mintha
bársonyot érintene . Az alsó rész és a távirányító tömör ABS műanyagból készült. A bugyi sima anyaga nem
akad el. Egyszerűen ki-be csúsztathatod a fekete csipkebugyiból. A mellékelt szatén tasakban tárolhatja őket.

Szín

A rózsaszín fényesnek tűnik, a fekete az éjszaka színe. Ez a kapcsolat egy izgalommal teli vad bulit visz véghez,
amikor hajnalban haza akarsz menni…
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Méretek

Csak a bugyidban. Az OhMiBod kompakt méretei kényelmessé és kényelmessé teszik a viselést. A bugyi UNI méretű,
így nem passzol minden figurához. Az a nő érzi majd a legjobban magát, aki általában S-M ruhát visel.

Az OhMiPoint teljes hossza: 7,7 cm
A klitorisz kiemelkedésének szélessége vízszintesen és függőlegesen: 2 cm és 2,6 cm
Hát szélessége: 3,5 cm
Vezető hossza: 6 cm
Vibrátor súlya: 31 g
Vezető súlya: 17 g
Bugyi csípő kerülete: 68-95 cm
Bugyi magasság: 22,5 cm
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