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Multiple Euphoria automatikus vibrációs pumpa
vaginára, csiklóra és mellbimbókra

Karbantartás

Karbantarthatja a vízálló vákuumszivattyút a bal hátsó oldalon lévő kivehető
szilikon tömítésekkel. Használat előtt és után válassza le a vákuumos
serpenyőt a fogantyúról, és alaposan mossa ki folyó víz alatt. Segédeszközök
fertőtlenítése megtisztítja a készüléket minden szennyeződéstől, beleértve a
mikroszkopikus szennyeződéseket is, amelyeket szabad szemmel nem vesz
észre. Végül törölközővel szárítsa meg a játékot, és szárítsa vissza az eredeti
csomagolásában vagy textilzacskójában. Az összes szexuális játékot külön
tárolja, hogy a különböző anyagaik ne érjenek egymáshoz, és így tönkretegyék
egymást.

Töltés

A gyártó körülbelül 1/2-ig tölti a vákuumszivattyút. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt töltse fel a
készüléket. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és tartósságát. A mellékelt USB kábel a töltéshez
használható. Dugja be a kerek csatlakozóját a fogantyú alsó szélén, a vezérlőgombok alatt található töltőaljzatba.
Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül a konnektorhoz.
Töltés közben a vezérlőgombok alatti kék fény villog. A töltés után a dióda világít. A töltés körülbelül 120 percet vesz
igénybe, majd a vákuumszivattyú körülbelül 1 órán keresztül szívja a maximális rezgés- és szívási intenzitást.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű műveletet. A szívást a ventilátor szimbólummal ellátott lila vezérlőgomb rövid
megnyomásával kapcsolhatja be. Ha ismét röviden megnyomja, az összes szívási mód között váltogat. A szívást a
vezérlőgomb körülbelül 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja ki.

A rezgések elindításához röviden megnyomja a lila vezérlőgombot a squiggle szimbólummal. A rezgési program
megváltoztatásához nyomja meg ismét a gombot. A rezgés kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot körülbelül 3
másodpercig.

A fehér gomb a vákuum feloldására szolgál. Nyomja meg hosszan, körülbelül három másodpercig, hogy feloldja a
vákuumkádban lévő negatív nyomást.

A gyártó nem feledkezett meg a praktikus utazási zárról sem. Be- és kikapcsolásához nyomja meg a bal vagy a jobb
lila vezérlőgombot, és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig, amíg a vezérlőgombok alatti kék LED-ek fel nem
villannak.

Szívó programok

Összesen 7 szívóprogram intenzíven vérzi a mellbimbókat, a csiklót és az egész szeméremtestet.

1. A legalacsonyabb szívási intenzitás
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2. Mérsékelten legalacsonyabb szívási intenzitás
3. Közepes szívási intenzitás
4. Mérsékelten nagyobb szívási intenzitás
5. Magasabb szívási intenzitás
6. Magas szívási intenzitás
7. Legmagasabb szívási intenzitás

Vibrációs programok

Összesen 7 vibrációs program fűszerezi a vákuumos játékokat.

1. Alacsony intenzitású klasszikus rezgések
2. Klasszikus közepes intenzitású rezgések
3. Nagy intenzitású klasszikus rezgések
4. Fokozatosan növekvő impulzusrezgések
5. Közepesen gyors impulzus vibráció
6. Gyors impulzusrezgés
7. Három rövid impulzus helyett egy hosszú

Vízállóság

A vákuumszivattyú vízálló. Ezért használat után egyszerűen öblítse le folyó víz alatt, és szárítsa meg. A fürdőkádban
azonban nem alkalmas víz alatti játékokra, mert a víz befolyhat a töltőnyílásába és károsíthatja a motort.

Design és alak

A vákuumszivattyú modern dizájnja minimalista stílusban időtlennek tűnik. A szerszám formája némileg egy
merőkanálra emlékeztet. A hosszú ergonomikus fogantyú jól illeszkedik a kézbe, az egyes vákuumkádak és lombikok
pedig jól illeszkednek a testhez. A játékot szex vagy önkielégítés előtti előjátékra használhatja. Kompakt méreteinek
köszönhetően elrejtheti az élvezetek minden fiókjában és a bőröndjében a nyaraláshoz. Légszivattyú Multiple
Euphoria hogy mindig kéznél legyen.

Anyag

A vákuumszivattyú erős és tartós ABS műanyagból készült. A kiváló minőségű szilikon anyagból készült lila tömítések
könnyen tapadnak a testhez.

Szín

Az elegáns fehér dizájn lila részletekkel modern és nőies megjelenésű. Ez arra készteti, hogy új örömöket fedezzen
fel.

Méretek

Kompakt méreteinek köszönhetően a vákuumszivattyú jól illeszkedik a kézbe.
A nyél teljes hossza: 16,5 cm
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A nagy vákuumcsésze méretei: 7,8 x 11 cm
A kis vákuumpohár méretei: 7 x 10 cm
A vákuumbimbócsésze méretei: 5 x 6,6 cm
Vákuumos csiklócsésze átmérője: 3 cm
Fogantyú súlya: 114 g
A nagy vákuumpohár súlya: 52 g
A kis vákuumpohár súlya: 43 g
A vákuumbimbócsésze súlya: 21 g
Vákuumos csiklócsésze súlya: 12 g
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