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Willy Rabbit vibrátor klitoriszkarral

Karbantartás

Mossa le a játékot az első használat előtt és minden használat után szappannal és meleg
vízzel. Amikor a játék megszárad, tárolja a mellékelt tasakban vagy dobozban. Az
edényeket mindig külön tárolja, hogy az anyagok ne reagálhassanak egymással. A végén
jól fog jönni Segédeszközök fertőtlenítése. Megszabadulni minden fujtajblers vibrátorától.
Biztos lehet benne, hogy a vibráció 100%-ban tiszta.

Töltés

A vibrátor újratölthető. Kipróbáltuk, hogy egy töltéssel körülbelül 90 percig képes rezegni. A
töltési idő körülbelül 3,5 óra. Megéri várni erre az örömre… Ha nem akarja, hogy az akció
közepén ne rezegjen, javasoljuk, hogy saját tapasztalataink alapján töltse fel. Egy
újratölthető akkumulátor is alkalmas erre. Töltés közben a vibrátor lámpa égve marad.
Amikor a vibrátor fel van töltve, a jelzőfény kialszik.

Vezérlés

A vibrátoron két gomb található. Felső a vibrátor testének vezérléséhez, alsó a klitorisz
kiemelkedésének szabályozásához. A gombok a vibrátorba vannak ágyazva, közvetlenül a
kiemelkedés alatti szilikon felületen egy kis dudorról lehet felismerni őket. A
bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot, amíg pirosan világít, majd minden kattintással
forgassa el a vibrációs programokat. A vibrátor és a kiemelkedés külön vezérlésének
köszönhetően Ön dönti el, mit választ. Mindkét rész bekapcsolásához tartsa lenyomva
mindkét gombot, amíg ki nem gyullad. Mind a vibrátor, mind a kiemelkedés ki- és
bekapcsolódik. Tartsa lenyomva a gombot néhány másodpercig, és a játék kikapcsol.

Vibrációs programok

Vibrációs programok a hüvelyi stimulációhoz:

Klasszikus rezgések - alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású2.
Impulzus program - a legrövidebb szabályos impulzusok3.
Impulzusprogram - gyengébb és erősebb impulzusok váltakozása (hosszabb)4.
Impulzusprogram - gyengébb és erősebb impulzusok váltakozása (rövidebb)5.

Vízállóság

A Willy Rabbit vízálló. Szóval ne aggódj amiatt, hogy izgalmas fürdőt veszel vele.
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Design és alak

A vibrátor ívelt hegye pontosan a G-pontra mutat, és intenzíven irritálja azt. A hegy alatt finom bordák találhatók,
amelyek finoman stimulálnak, amikor behatolnak a hüvelybe, és az élmény még izgalmasabb lesz. Az édes pont a
csikló nyúlványa, amely a rugalmas ízületnek köszönhetően mindig fókuszál és célt talál…

Anyag

Szeretjük a szilikonos játékokat. A szilikon sima, nem porózus és könnyen mosható. Nincs kellemetlen aromája és
antiallergén. Ráadásul olyan puha tapintású…

Szín

Neon rózsaszín - kifejező, gyönyörű, dinamikus, játékos és kihívást jelentő. Ideális minden nő számára.

Méretek

Szeretjük Willy méretét. Éppen akkora, hogy irritálja a G-pontot, és kényelmesen elérje a csiklót.

Teljes hossza: 20,4 cm
Használható hossz: 11,6 cm
Felső átmérője: 3,6 cm
Középső átmérő: 3,2 cm
Átmérő alul: 2,9 cm
A kiemelkedés átmérője: 2,4 cm
Súly: 235 g
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