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Good Vibes Only partner vibrátor + ajándék Toybag

Karbantartás

A vízálló vibrátort csukott szemmel is könnyedén karbantarthatod. Az esemény
után mossa le langyos vízben egy csepp szappannal és szárítsa meg puha
törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a szerszámot
minden rejtett szennyeződéstől. A száraz játékot az éjjeliszekrény biztonságos
helyén tárolja a többi segédeszköztől elkülönítve, hogy a többi játék anyaga ne
érintkezzen egymással és ne sérülhessen meg. Szuper lesz az eredeti doboz
vagy textiltáska, amiben a készülék minden része szépen egyben marad.

Töltés

A legtöbb modern eszköz töltése USB-kábellel történik, és ez a Good Vibes Only
Partner Vibrator sem más. Más modellekhez képest a játéknak van egy extra
finomsága – a vibrátor diszkréten tölthető a vezérlőn keresztül.

A töltés önmagában nem tudomány. Csatlakoztassa a csatlakozót két mágneses ponttal a vibrátorhoz vagy a
vezérlőhöz, a kábel másik végét pedig a mobiladapterhez. A vezérlőgombon lévő kéken villogó LED-ről tudja tudni,
hogy mikor tölt a készülék, amely a vibrátor feltöltésekor abbahagyja a villogást.

A vibrátor a gyártótól érkezett, körülbelül 75%-ban feltöltve, és kevesebb mint egy órát bírt a tesztelés alatt.
Javasoljuk azonban, hogy a kicsomagolás után teljesen töltse fel a készüléket. Ez kíméli a hálózati akkumulátort. Az
első töltés 60 percig, a készülék 75 percig bírta.

Vezérlés

Könnyen kezelheti az egyszerű műveletet, mert a vibrátoros kezelőpanelen csak egy vezérlőgombot talál. Nyomja
meg és tartsa lenyomva a widget be- és kikapcsolásához. A rezgési programokat magán a segédeszközön lévő
vezérlőgomb rövid megnyomásával vagy a rezgésjellel ellátott gombbal vezérelheti. Maga a vezérlő hatótávolsága
5–10 méter. A játék bekapcsolásakor a gomb kéken világít, majd az egyes vibrációs programok ritmusában villog.

Vibrációs programok

Válasszon kilenc vibrációs program közül, amelyeket a vibrátoron vagy a vezérlőn keresztül vezérelhet.

A leggyengébb sima vibráció1.
Közepesen erős vibráció2.
A legerősebb sima vibráció3.
Gyors impulzus vibráció4.
Rövid és hosszabb rezgések váltakozása5.
Ismétlődő felfelé irányuló vibráció6.
Egy hosszú és két rövid rezgés váltakozása7.
Nagyon gyors impulzus vibráció8.
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Három gyors és egy rövidebb rezgés váltakozása9.

Vízállóság

Nem fogod a fürdőkádba fulladni ezt a jóképű srácot, akinek vízálló felülete van, így az irritáló vizes játékok zöldek.

Design és alak

A segédeszköz gyűrű alakú, amely tömegével első pillantásra felkelti a figyelmet. A vibrátor jól tart a kézben, és a
rugalmas vállak kiemelkedésekkel nem mozdulnak oldalra szex közben. Tökéletesen kielégíti mindkét partnert a
játékok során. Gyengéd belső bordázat enyhén masszírozza a péniszt. A masszív elegáns doboz ajándéknak is
megfelelő.

Anyag

A szilikon az egyik antiallergén, nem porózus anyag, amelyet az egészségügyben is használnak. Az erotikus
segédeszközökben a szilikont elsősorban elképesztő puhasága és puhasága miatt értékelik, ami az emberi bőrt idézi.
A Good Vibes Only vibrátort szeretjük, mert szilikon kialakítású és kezelőpanellel rendelkezik. A vezérlő könnyű ABS
műanyagból készült.

Szín

Férfiak és nők egyaránt szeretik a kéket sokoldalúsága miatt. Leggyakrabban a tengert szimbolizálja, és nyugtató
hatása van.

Méretek

A vibrátor rugalmas karjainak köszönhetően a készülék kerülete könnyen alkalmazkodik a pénisz átmérőjéhez.

A gyűrű belső átmérője: 3,3 cm
Vállhossz kiemelkedéssel: 7,7 cm
Stimulációs nyúlvány szélessége: 2,1 cm
Gyűrűszélesség a vezérlőrésznél: 2,8 cm
Teljes külső átmérő: 6,8 cm
Súly: 60 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.
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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,
telefon: +420596810697

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