
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.

Vibrátor klitoriszra Small Purple Dragonfly

Karbantartás

Alig egy percet vesz igénybe a Small Purple Dragonfly vibrátor tisztítása. Csak
szappanozza be és öblítse le folyó víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése akkor
megakadályozza a mikroszkopikus méretű fujtajblerek elterjedését, akik csak
maguknak szeretnék segélyét kérni.

Töltés

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse
fel a vibrátort. A bal hátoldalon található praktikus USB-kábellel töltheted. Csak nyomja be teljesen a kerek
csatlakozót a vibrátor alsó szélén lévő kis, nem feltűnő lyukba. Kattintással megállapíthatja, hogy a csatlakozó a
helyén van-e. Csatlakoztassa a kábel másik végét egy tápegységhez vagy adapteren keresztül egy elektromos
aljzathoz. Az itouch vezérlő LED pirosan világít töltés közben. Feltöltéskor a jelzőfény kékre vált. Körülbelül 5 órát vett
igénybe laptopon keresztüli töltésünk. Azonban a vibrátor ezután 2–4 órán át kóstolhatott, a rezgések választott
erősségétől függően.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű kezelést, és vakon sajátítja el. A vibrátor tetején található a klasszikus be-
/kikapcsoló gomb. Ezután ugyanazt a gombot használja a vibrációs programok megváltoztatásához. Az innovatív
itouch elemmel megváltoztathatja a rezgések intenzitását úgy, hogy egyszerűen húzza az ujját ezen a fehér csíkon
az NT logóval. Nekünk tetszik az utazási zár is, aminek köszönhetően nem rezeg a segédeszköz a hátizsákban a
reptéri ellenőrzés során. Csak tartsa az ujját az NT emblémával ellátott érintésérzékelőn körülbelül 5 másodpercig, és
a vibrátor zárol. Ugyanezt kell tennie a zár feloldásához.

Vibrációs programok

Összesen 8 viharos vibrációs program 5 intenzitásban fog örömet okozni.

Rezgésszintek:

Alacsony vibrációs intenzitás1.
Közepes alacsony vibrációs intenzitású2.
Közepes vibrációs intenzitás3.
Közepesen magas vibrációs intenzitású4.
Magas vibrációs intenzitás5.
Legmagasabb vibrációs intenzitás6.

Vibrációs programok:

Klasszikus állandó vibráció1.
Klasszikus erősítő vibráció2.
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Impulzusnövelő vibráció3.
Impulzusok gyors egymásutánban4.
Két rövid durva impulzus és egy hosszú, egy gyors egymásutánban5.
Három rövid impulzus és egy hosszú impulzus6.
Négy hosszabb impulzus egymás után7.
Két rövid impulzus és egy hosszú leszálló impulzus ismétlése8.

Vízállóság

A Small Purple Dragonfly vibrátor vízálló. Ezért legközelebb vigye magával a fürdőbe vagy a pezsgőfürdőbe.
Meglátod, mire képes egy ilyen kicsi, élénk Manta a vízben.

Design és alak

A vibrátor futurisztikus kialakítása már első pillantásra megragadja a tekintetet. Alakja egy hatalmas Mantovára
emlékeztet. Anatómiai formájának köszönhetően a vibrátor tökéletesen illeszkedik a női ölbe, ezért intenzíven irritálja
a csiklót. A Small Purple Dragonfly tökéletesen illeszkedik a kezedbe, és nem esik ki belőle még a legviharosabb
orgazmus során sem.

Anyag

A Small Purple Dragonfly vibrátor kiváló minőségű puha és kényelmes szilikonból készült, az új FDA technológia
szerint. Az FDA szilikon tartós és forrhat. Ez az anyag túllépte az idejét, és hangosan állítja le a mikrobákat.

Szín

A lenyűgöző lila szín mágnesként hat a szemedre. A vibrátor megcsodálása után egy pillanatra érezni fogod, hogy a
véred forrni kezd, és buborékai viharos tűzijátékokká törnek, amelyek kanos öledben felrobbannak.

Méretek

Első pillantásra a vibrátor kis méretei arra csábítanak, hogy játssz az üzletek fülkéiben, a munkahelyi WC-n és bárhol,
ahol csak eszedbe jut.

Teljes hossza: 11 cm
Szélesség: 6 cm
Hossza érintésvezérléshez: 8,5 cm
Súly: 109g
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