
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.

G Spotix szilikon vibrátor

Karbantartás

A vízálló vibrátor karbantartását pillanatok alatt elvégezheti. Nincs más dolgod, mint az
orgazmus után alaposan beszappanozni, folyó víz alatt leöblíteni és puha törülközővel
megszárítani. Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a tisztítást, és megszabadít a játéktól
minden olyan szennyeződéstől, amelyet csak mikroszkóp alatt vesz észre. Tárolja a száraz
segédeszközt textilzacskóban vagy eredeti dobozban, hogy ne érjen hozzá a fiókban lévő többi
játékhoz. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással és megsérülhetnek.

Töltés

A készülék részben feltöltve érkezik a gyártótól. Az első használat előtt azonban teljesen töltse
fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A vibrátor feltöltése a gyors mágneses
Click 'n' Charge rendszerrel történik. Helyezze az USB-kábel egyik végét a vibrátor hátulján lévő
két fém ponthoz, közvetlenül a fogantyú fölé. Ezután csatlakoztassa a kábel másik oldalát a
mobiltelefon vagy a power bank hálózati töltőjéhez.

A játék töltése 90 percet vesz igénybe. Ezalatt a vezérlőgomb diódája villog, amely a vibrátor
feltöltése után is világít. Ezután a modul 50 perccel jutalmazza teljes erővel. élvezet.

Vezérlés

A fogantyún lévő egyetlen gombbal azonnal megértheti az egyszerű kezelést. A vibrátor hosszabb megnyomásával
kapcsol be és ki. A világító gombról láthatja, hogy a játék be van-e kapcsolva. Ez azután a rezgési módok ritmusára
villog, amelyeket a gomb rövid megnyomásával válthat át. A stimulációs módokat ciklikusan szabályozzák. Ez azt
jelenti, hogy az utolsó módból simán vissza lehet térni az elsőre.

Vibrációs programok

Válassza ki kedvencét a 7 vibrációs program menüjéből.

1. Klasszikus vibráció – legalacsonyabb intenzitás
2. Klasszikus vibráció – közepes intenzitású
3. Klasszikus vibráció – a legerősebb intenzitás
4. A fokozódó gyors impulzusrezgés hosszabb impulzusokkal váltakozik
5. Fokozatosan emelkedő és csökkenő klasszikus rezgések hullámzása
6. Három gyors impulzus váltakozik két hosszabb impulzussal
7. A géppuskalövés gyors impulzusokkal váltakozik

Vízállóság

A vibrátor vízálló. A hölgyek még a zuhany alatt vagy vízzel teli fürdőkádban is élvezhetik az orgazmus pillanatait.
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Design és alak

A sima testű vibrátor kompakt benyomást kelt, formája pedig egy hokiütőre emlékeztet. A jelentősen ívelt csúcs
körkörös kiemelkedésekkel megbízhatóan célozza és masszírozza a G-pontot, amely a női hüvely egyik
legérzékenyebb része. A vezérlőgombot kényelmesen a fogantyú alján találja. Az arany fogantyúval ellátott játék jól
illeszkedik a kézbe, és nem lesz figyelmen kívül hagyva a játékkollekcióban.

Anyag

A bársonyosan puha szilikon az emberi bőrt idézi, így már az első simogatás után beleszeretsz. Ez a prémium anyag
nem köti meg a szagokat, kíméli a testet és nem okoz allergiás reakciókat. Ezért az egészségügyben vagy a
kozmetikai iparban is találkozni fog vele. A vibrátor kemény ABS műanyagból készült markolata és magja szilárd
formát kölcsönöz a szerszámnak.

Szín

Az elegáns sötétzöld és a fényűző arany szín előkelő benyomást kelt, és elkíséri az igényes, részletgazdag nőket az
orgazmus magasságáig.

Méretek

Kisebb méreteinek köszönhetően a vibrátort kezdők és tapasztalt hölgyek egyaránt élvezni fogják.

Teljes hossza: 15,5 cm
Használható hossz: 9,7 cm
A hegy átmérője: 2,8 cm
Legszélesebb átmérője: 2,8 cm
Súly: 82 g
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