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Fun Factory Sharevibe – strapless felcsatolható pénisz +
ajándék Toybag

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően kezelheti a bal hátsó rész karbantartását.
Öblítse le a vibrátort meleg víz alatt egy csepp szappannal, és szárítsa meg
puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása gondoskodik a
tisztítás többi részéről. Tárolja a száraz játékot egy fiókban, a többi szerszámtól
elkülönítve, hogy az anyagok ne érintkezzenek egymással és ne
sérülhessenek. Szuper lesz a textiltáska vagy az eredeti csomagolás.

Töltés

A készülék félig feltöltve érkezett a szállítótól, de javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen a
vibrátort. Ezzel kíméli az akkumulátor élettartamát.

Az USB-töltésnek köszönhetően már nincs szükség akkumulátorok vásárlására. A vibrációs patront a Click'n'charge
rendszer tölti fel. Egyrészt a rezgőpatron mágneses párnáira rögzíthető csatlakozót, másrészt egy klasszikus USB-
csatlakozót találunk, amit a mobiltelefonhoz való adapterbe illesztünk.

A gyártó azt állítja, hogy a készülék első feltöltése két órát vesz igénybe, a Fun Factory játékok töltése azonban akár
tizenhat órát is igénybe vehet. A heveder töltés után 60 percig bírta a működésünket. A töltőkábelen lévő piros
jelzőfény folyamatosan világít töltés közben.

Vezérlés

A vibrációs patron egyszerűen kezelhető egyetlen piros gombbal. Nyomja meg és tartsa lenyomva a rezgés be- és
kikapcsolásához. Nyomja meg röviden az egyes programok közötti váltáshoz.

Vibrációs programok

5 vibrációs program gondoskodik az élvezet nagy részéről.

Klasszikus vibráció1.
Gyors impulzusok2.
Lassabb impulzusok3.
Leeső rezgések4.
Leeső labda – az impulzusok fokozatos lassítása5.

Vízállóság

Mind a szilikon test, mind a patron vízálló felülettel rendelkezik, így nyugodtan vigye magával a Sharevibe-et a
zuhany alá, vagy élvezze az irritáló fürdőt kettesben.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese-es-apolasa/
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Design és alak

A sima vibrátor egy ívelt hüvelykujjra hasonlít, mutatóujjával, és átgondolt formával büszkélkedhet. A készülék jól
tart a kézben, és a leghosszabb oldalán van egy kiemelkedés, ami játék közben irritálja a csiklót. A vibrátor rövidebb
része egy kicsit nehezebb és ennek köszönhetően jól tart a hüvelyben.

Anyag

A 100% szilikonnak köszönhetően kellemes és biztonságos utazást fog élvezni. A puha és sima anyag egy csepp
lubrigellel tökéletesen siklik az érintésre.

Szín

Válaszd ki a kedvenced két szín közül – az élénk rózsaszín energiával tölt fel, a sötétlila pedig rejtélyesen ébreszti fel
az orgazmus ízét.

Méretek

A szerszám mérete kezdőknek is megfelelő. A kisebb vibrátor jól tart a hüvelyben és szépen kitölti, a hosszabb
vibrátor kényelmesen becsúszik az első lyukba vagy a fenekébe. De a játék már sok helyet foglal a pénztárcában.

Teljes hossza: 21,9 cm
Használható hossz: 12,2 cm
Átmérő: 2,1 cm
Hüvelyi rész hossza: 9 cm
Hüvelyrész átmérője 3,9 cm
Súly: 410 g
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