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Szilikon vibrátor Blueberry III Next Gen + ajándék
Toybag

Karbantartás

A bal hátul lévő vízálló vibrátor karbantartását elvégezheti. Csak habosítsa fel minden esemény
után, és alaposan öblítse le langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a
készüléket minden szennyeződéstől. És még azokat is, amelyeket szabad szemmel nem venne
észre. Csak permetezze a felületre, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le vízzel. Száradás után
csak tedd vissza a játékot a dobozba vagy textilzacskóba, és tedd az örömfiókba.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a vibrátort. Ez meghosszabbítja az
akkumulátor élettartamát. A töltés a mellékelt USB-kábellel egyszerű. Csak a kerek végét kell
behelyezni a vibrátor vezérlő részének hátulján lévő lyukba. A csatlakozó mereven van
behelyezve. Ezért határozottan nyomja egészen ütközésig. Ezután csatlakoztassa az USB végét
a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül a konnektorhoz. Körülbelül 1,5 órát vett
igénybe a töltés, ezalatt az alsó gomb lilán villogott. Utána teljesen feltöltött állapotban maradt.
Töltés után a vibrátor körülbelül 1 órán át maximális teljesítménnyel vibrált.

Vezérlés

Egyszerű kezelés két nyílgombbal, gyorsan megtanulja. A vibrátor bekapcsolásához nyomja meg
és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig az alsó gombot, amely bekapcsolás után kéken
világít. Ezután már csak röviden meg kell nyomni a felső gombot, és a vibrátor az 1. programnál
rezegni kezd. A felső gomb rövid megnyomásával válthat az egyes rezgési programok között. A
vibrátor kikapcsolásához ismét tartsa lenyomva az alsó gombot 2 másodpercig.

Vibrációs programok

9 vibrációs programmal száműzi az unalmat otthon és a munkahelyén.

1. Alacsony intenzitású klasszikus állandó rezgés
2. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
3. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
4. Impulzusrezgések (gyors szívveréshez hasonlít)
5. Gyorsan növekvő impulzusrezgés (hullámvasútra hasonlít)
6. Az impulzusrezgések intenzitásának növelése lassú ritmusban
7. Egy emelkedő hosszú rezgést két rövid impulzus vált fel
8. Közepesen gyors impulzus rezgések
9. Három gyors impulzusrezgés az intervallumok között egy második szünettel

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.

Vízállóság

A vízálló kialakításnak köszönhetően könnyen mosható a készülék. De ne vidd be a fürdőbe. A víz befolyna a
töltőnyílásba, ami szép rendetlenséget okozhat a vibrátor belsejében.

Design és alak

Első pillantásra a vibrátor kissé terjedelmesnek tűnik. Szeretjük azonban a jellegzetes erezetét és a különleges,
csónak alakú ívet, amely megkönnyíti a behelyezést. A markáns formájú makk tökéletesen rátámaszkodik a G-
pontra, és erős rezgésekkel kényezteti. Összességében a készülék jól érzi magát a kézben, és könnyen irányítható.

Anyag

Imádni fogja a kiváló minőségű, hipoallergén szilikont. Először az ujjbegyeiddel vándorolsz bársonyosan puha
felületén, majd gyorsan vágysz majd az érzéki kényeztetésre.

Szín

A jellegzetes lila szín elegáns benyomásával és energikus töltésével elbódítja Önt. Élvezni fogja az új izgalmas
érzések és testi örömök felfedezését.

Méretek

A vibrátor közepes méretét minden igényes kezdő és tapasztalt sárkány értékelni fogja.

Teljes hossza: 21,5 cm
Használható hossz: 15 cm
Legnagyobb átmérő a gyökérnél: 4,2 cm
Legkisebb átmérő a makk alatt: 3,8 cm
Súly: 188 g

Információk a hulladékkezelésről

A terméken vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy
elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása
érdekében adja le azt a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával
hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak.
További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok
szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.

Importőr és gyártó

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Cseh Köztársaság Cégazonosító: 28642317, Adóazonosító szám:
CZ28642317 Az Ostrava C36400 számú Cégbíróságán tartották. www.ruzovyslon.cz, e-mail: ahoj@ruzovyslon.cz,
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telefon: +420596810697

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong tartomány 523176 Kína
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