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Satisfyer Love Triangle nyomás vibrátor

Karbantartás

A Satisfyer vízálló felülettel rendelkezik, így karbantarthatja bal hátsó részét.
Puha törülközővel törölje le a vibrátor testét és a szilikon fúvókáról a
szennyeződéseket. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a tisztítás többi
részéről. A száraz játékot a többi eszköztől elkülönítve tárolja, hogy anyagaik
ne hatnak egymásra és ne sérüljenek meg. Szuper lesz egy textiltáska vagy
eredeti csomagolás.

Töltés

A vibrátor félig feltöltve érkezett a gyártótól, de javasoljuk, hogy az első
használat előtt töltse fel teljesen a készüléket. Ez meghosszabbítja az
akkumulátor élettartamát.

Imádni fogja a modern Click ‚n‘ Charge töltést, és az USB-kábel kezelése is egyszerű. Csatlakoztassa a lapos
csatlakozót egy powerbankhoz vagy mobiltelefon-adapterhez. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a vibrátor
alján található aranyozott peremben található mágneses párnákhoz.

Töltés közben a középső vezérlőgomb fehéren villog, és töltés közben világít. A játék első feltöltése 80 percet vett
igénybe, a legnagyobb teljesítményen pedig 4 órát bírt a kielégítő.

Vezérlés

Ne keresse tovább az egyszerű vibrációs vezérlést. Játék közben akár a rezgéseket, akár csak a nyomáshullámokat
kapcsolhatjuk be, amit a középső vezérlőgomb nyomva tartásával tudunk ki- és bekapcsolni. Ez automatikusan
bekapcsolja a leggyengébb intenzitásukat, és a gomb egy másodpercig fehéren villog. Ugyanennek a gombnak a
rövid megnyomása növeli a nyomás üzemmódok teljesítményét. Ellenkezőleg, a két félkörrel jelölt alsó gomb ismét
csökkenti azok intenzitását.

A rezgés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a felső, hullámos jellel ellátott gombot.
A vibrációs programokat nem lehet visszakapcsolni, és az első rezgésmódba való visszatéréshez az összes programot
végig kell mennie.

Vibrációs programok

A tizenegy vibrációs programmal hosszú órákon át szórakozhat.

Klasszikus leggyengébb vibráció1.
Klasszikus erősebb vibráció2.
Klasszikus legerősebb vibráció3.
Gyors impulzus vibráció4.
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Ötször gyors impulzusrezgés rövid szünettel5.
Folyamatosan növekvő és csökkenő hosszú rezgések6.
Gyors impulzus vibrációt idéző páncél7.
Hosszú impulzusok ismétlése.8.
Csúcs – kezdetben a leghosszabb impulzusok, majd a köztük lévő idő lerövidül9.
Hosszú pulzusok váltakoznak páncéllal10.
Lassító és gyorsuló páncél, csökkenő és növekvő intenzitással11.

Vízállóság

Tesztelőink azt találták, hogy a Satisfyer Love Triangle nem rendelkezik vízálló felülettel , pedig a gyártó ezt
feltünteti a csomagoláson. Tehát ha nem akarja megfulladni a készüléket, inkább élvezze az orgazmust az ágyban.

Design és alak

A Satisfyer Love Triangle egy kis háromszögre hasonlít. A játék nem feltűnő, de luxus benyomást kelt, és formájának
köszönhetően jól tart a kézben. A készülék hátlapját aranyozott kezelőpanel díszíti, melynek gombjai menő fémet
idéznek. A kielégítő fúvókát praktikus, levehető burkolat védi.

Anyag

A vibrátor testét matt bársonyosan puha ABS műanyag borítja. Ön is elégedett lesz a gombokkal, amelyek hűen
utánozzák a fémet. A csiklót selyem szilikon szájrész táncolja.

Szín

A vibrátort aranyozott élek díszítik, amelyek vörös tónusú aranyötvözetet idéznek. A bársonyfekete minden elegáns
hölgy játékkollekcióját teszi teljessé

Méretek

Kis méretének köszönhetően a Satisfyer Love Triangle még a legkisebb kézitáskába is elfér.

Vibrátor szélessége: 6 cm
Vibrátor magassága: 10 cm
Stimuláló fúvóka átmérője: 2 cm
Súly: 94 g
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