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Sqweel XT férfiaknak

Karbantartás

Klasszikus fertőtlenítéssel meg lehet csinálni, de ha nincs kéznél, akkor egy
csepp szappanos víz alatt mossa le.

Töltés

USB töltés: helyezze be a kerek hegyet a stimulátor aljába (fehér-kék kerek
lyuk). Csatlakoztassa az USB végét számítógéphez, telefontöltőhöz, autós
töltőhöz vagy power bankhoz. Töltés közben a fehér-kék lyuk világít, és
teljesen feltöltött állapotban kialszik. A töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe (a
gyártó szerint 2 óra). Tesztünkben a nyelvek 2,5 órát bírtak impulzus
üzemmódban (a gyártó körülbelül egy órát közöl).

Vezérlés

A squeel bal oldalán két kapcsoló található, melyeket hosszabb ideig lenyomva tartva aktiválja a stimulátort, majd a
bal vagy jobb gomb többszöri megnyomásával válthat a program között. A kikapcsoláshoz tartsa ismét lenyomva
mindkét gombot. Az indítás után a fülek körben forognak a kiválasztott programnak megfelelően. Simításuk kellemes
és minden bizonnyal hatékony. oldalt két nyíl vezérli (bekapcsoláskor mindkét nyilat egyszerre kell lenyomni és a
kikapcsolás is ugyanaz

Vibrációs programok

3 klasszikus vibráció + 3 impulzus program

Impulzus programok:

1 - lassú pörgés + 2 rövid impulzus átmenet + spin gyorsulás + 2 rövid impulzus átmenet - ismétlődik

2 - ötször pörög a leggyengébbtől a legerősebbig (olyan, mint egy keringő - egyszer, kettő, három) - ismétli önmagát

3 - hosszú forgás két impulzus rövid átmenettel - ez megismétlődik

a kör kerületében vibrál , a rezgések nem túl erősek (a nyelvek lágyak), zajosabbak

Vízállóság

A készülék nem vízálló, így nem a fürdőkádban fogsz vele nyerni, hanem folyó víz alatt nyugodt helyen kimosod a
további játékokhoz.
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Design és alak

Ergonomikus, elfér a tenyerében (bal és jobb). A squeel úgy néz ki, mint egy nagyobb lapos zseblámpa, alsó része
(fogantyúja) elkeskenyedik, felül a squeel kiszélesedik egy kör alakú lyukkal, amelyet a kerülete mentén kis finom
nyelvekkel töltenek ki :)

Anyag

Sima puha szilikon, oldalt érdesített a szilárdabb fogás érdekében (akkor is tart, ha a kezed távol van a géltől).
Többnyire szilikon - burkolat (fekete), nyelvek (fehér), csak a kör van megerősítve ABS műanyaggal (kék szín).

Szín

Többnyire matt fekete, fehér nyelvekkel és kék belső körrel.

Méretek

Stimulátor hossza: 16 cm
Fogantyú szélessége: 4,8 cm
Vastagság: 3,6 cm
Stimulációs kör átmérője: 5,3 cm
Nyelvek: 1,7 cm
Fül szélessége: 2 cm
Töltőkábel hossza: 80 cm
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