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Vibrátor klitoriszkarral Romant Luxury Rabbit + ajándék
Fertőtlenítő spré 75 ml

Karbantartás

A karbantartás egyszerű. A csiklóstimulátorral ellátott szilikon vibrátor szereti a vizet, ezért
elég alaposan lemosni szappannal és minden használat előtt és után leöblíteni. Fordítson
nagyobb figyelmet a barázdákra. A hüvelyváladék mögéjük kerül. Ez nagyszerű
Segédeszközök fertőtlenítése. A játékkal a legalaposabban fog bánni. Permetezzen a
készülékre, hagyja megszáradni, törölje le ruhával és tárolja az eredeti csomagolásban vagy
textil tasakban.

Töltés

A Romant Rabbit vibrátor a modern vibrátorok egyike, amelyek újratölthető Li-on
akkumulátorral rendelkeznek, amelyet USB-kábellel töltenek. Egyszerűen csatlakoztassa egy
számítógéphez vagy egy 220 V-os adapterhez. Dugja be a töltődugót a vezérlőpanel hátulján
lévő mini lyukba (a "DC" betűk alatt), és erősen kattintson, amíg az ezüst vége meg nem
jelenik. A gombok villogni kezdenek. Teljesen feltöltött állapotban a gombok kéken
világítanak.

A gyártó azt állítja, hogy teljes feltöltés után két órán keresztül ellenáll a vibrációnak.
Tapasztalatból tudjuk, hogy a legtöbb rajongó ilyen régóta nem használt vibrátort. Ha nem
szeretné, hogy a Rabbit kikapcsoljon játék közben, folyamatosan töltheti a készüléket.
Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel a vibrátort. Lehet, hogy elfáradt a gyártótól
Önhöz vezető út során.

Vezérlés

A vezérlés egyszerű. A vibrátornak csak két gombja van. Az egyiken egy be/ki jelzés, a másikon az "M" betű
található. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 2 másodpercig – mindkettő kékre vált.
Használat közben a gombok a vibrátor fő részének bekapcsolt rezgésének ritmusára villognak.

A vibrátor fő részének szétterítéséhez nyomja meg az "M" gombot. Ugyanezt a gombot használja a rezgés
váltásához.

A kiemelkedésben lévő vibráció bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot a rezgés váltásához.

Ha el szeretné némítani az eszközt, tartsa ismét lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 2 másodpercig. A vibrátor
kikapcsol és a gombok kialszanak.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Vibrációs programok

A vibrátor fő része:

Klasszikus rezgések – rövidebb szabályos impulzusok1.
Klasszikus rezgések – hosszabb, szabályos impulzusok2.
Klasszikus rezgések – a leghosszabb szabályos impulzusok3.
Impulzus program - gyorsabb szinusz - fel, le4.
Impulzusprogram - nagy intenzitású5.
Impulzus program - közepes intenzitású6.
Impulzus program - alacsony intenzitású7.

Klitor kiemelkedés:

Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések - közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású3.
Impulzus program - gyorsabb szinusz - fel, le4.
Impulzusprogram – a leghosszabb szabályos impulzusok5.
Impulzusprogram – hosszabb, szabályos impulzusok6.
Impulzusprogram - rövidebb szabályos impulzusok7.

Vízállóság

A Romant Luxury Rabbit vibrátorral a fürdőkádban is élvezheti a játékot. Vízálló. Jó móka lesz vele zuhanyozni, és
teljesen nyugodt lehetsz, amikor megmosod.

Design és alak

A Romant Luxury Rabbit már első látásra megragadja a tekintetet. Enyhén ívelt és a makk hegye alatt eredetileg
ráncos, így a hüvelybejáraton áthatolva szépen irritál. A csikló rövidebb kiemelkedésének két aranyos sima füle van.
Jól megáll a lekerekített fogantyú mögött és kezeli.

Anyag

A vibrátor sima, rugalmas és nem porózus felülettel rendelkezik. A makk alatti hornyokkal és a vibrátor testén
egyenes hornyokkal díszítve. Ez a tiszta orvosi szilikon, amely taszítja a vizet, a szennyeződéseket és a
baktériumokat, valamint az ABS műanyag kombinációja. Könnyedén megtalálod vele a legérzékenyebb helyeket,
mert a vibrátor mindkét része puha és rugalmas, így enyhén oldalra hajlítható.

Szín

A mélylila vonzza a figyelmet. A gombokkal ellátott kezelőpanel ezüst színű. Ez a két szín jól illeszkedik egymáshoz
és kiegészíti egymást.
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Méretek

A vibrátor kellemes hosszúságú, amely irritálja az összes érzékeny területet. A kiemelkedés elég hosszú ahhoz, hogy
elérje a csiklót.

Teljes hossza: 20,2 cm
Használható hossz: 12 cm
Maximális átmérő: 3,7 cm
Súly: 150 g
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