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Womanizer Premium II nyomás vibrátor + ajándék
Toybag

Karbantartás

Egy varázspálca hadonászásával könnyedén karbantarthatod, mert a
Womanizer vízálló. A művelet után mossa le a vibrátort szappannal és öblítse
le meleg vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre feszesíti az egész
tisztítást. A száraz játékot az éjjeliszekrényben tárolja a többi segédeszköztől
elkülönítve, hogy az anyagok ne érintkezzenek egymással, és ne sérüljenek
meg. Szuper lesz az eredeti csomagolás vagy textiltáska, amit a csomagban
találsz.

Töltés

Töltse fel teljesen a Womanizer-t az első használat előtt. Hosszú akkumulátor-
üzemidővel fogja jutalmazni. Töltése mágneses USB-kábellel történik,
amelynek egyik végét a Womanizer hegyén lévő két fémponthoz
csatlakoztatja, majd a másik végét egy tápegységhez vagy adapteren
keresztül egy elektromos aljzathoz csatlakoztatja. A töltési folyamatot diódák
jelzik, amelyek fokozatosan kigyulladnak és szabályos ciklusban kialszanak.
Körülbelül 2 óra elteltével felismerheti a teljes feltöltést mindhárom dióda
világításáról. A Womanizer Premium akár 3 órányi szórakozást biztosít Önnek
egy menetben.

Vezérlés

A kicsit bonyolultabb vezérléseket végül akár vakon is kezelheti. A Womanizer be- és kikapcsolásához körülbelül két
másodpercig tartsa lenyomva az ON/OFF gombot, amelyet a készülék hátuljának felső részén található három dióda
alatt találunk. A lámpák felgyújtásával a játék jelzi, hogy be van kapcsolva. Ebben a pillanatban a Smart Silence
rendszer, vagyis a néma üzemmód is aktiválódott a bekapcsolással együtt. Ezért a Womanizer Premium II nem ad ki
hangot. A makat csak a csikló, a mellbimbó vagy az ujj érintése után indul el. Ne feledje azonban, hogy a készülék
bekapcsolásakor nem szabad megérinteni a stimulációs fejet. Előfordulhat, hogy a Smart Silence funkció nem
működik megfelelően.

A néma mód be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a PLUSZ (+) vagy MÍNUSZ (-) gombot körülbelül 2
másodpercig. Ha a néma mód nem működik, először kapcsolja ki a Womanizert, és az USB-kábellel töltse fel néhány
másodpercig. Ily módon az eszköz úgynevezett visszaállításra kerül. Ugyanezt kell tennie minden alkalommal, amikor
tisztítás után cseréli vagy visszahelyezi a szájrészt.

A nyomáshullámok intenzitását egyszerűen módosíthatja a PLUSZ (+) és MÍNUSZ (-) gombokkal, amelyek körülbelül a
készülék hátoldalának közepén találhatók. Csak annyit kell tennie, hogy röviden megnyomja őket, és át kell
kattintania a 14 nyomásprogramon.

A Womanizer Premium II érdekes autopilóta funkciót kínál. A hullámmal jelölt gomb két másodpercig tartó nyomva
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tartásával indíthatja el vagy kapcsolhatja ki. Ha meg akarja változtatni a három autopilot mód egyikét, nyomja meg
röviden ezt a gombot, és próbáljon ki egy másik stimulációs programot. Az autopilot funkció során fokozatosan
felgyulladnak a leállító gomb feletti LED-ek is. Ha nem biztos abban, hogy éppen melyik autopilot módban van, nézze
meg a LED-eket.

Az első úgynevezett Soft Mode, a nyomáshullámok intenzitása valahol az 1. és 6. program között változik. Ebben az
üzemmódban az első dióda villog.
A második, úgynevezett Medium Mode a 6-tól a 11-ig terjedő nyomáshullámokat kínál, indulását két villogó lámpa
jelzi.
A harmadik, úgynevezett Intense Mode nyomáshullámokkal kényezteti a csiklót a 9-14. program szintjén, és
egyúttal mindhárom villogó diódával értesíti az indulásáról.

Vízállóság

Vegyünk egy nyomószerszámot a vízben való játékhoz. Vízállóságának köszönhetően megengedheti magának.
Pihenjen vele a fürdőben, a zuhany alatt, ahol csak úgy érzi. Tesztelőink a Womanizert is a pezsgőfürdőbe vitték, és
víz alatt tesztelték.

Design és alak

A Womanizer Premium első látásra jóképű. A vízcseppre emlékeztető lekerekített forma tökéletesen illeszkedik a
kézbe . Az arany színű szegély kiemeli a fényűző dizájn összbenyomását. Az elegáns csomagolás minden kíváncsi
embert magával ragad.

Anyag

A modern és fényűző játék várhatóan prémium minőségű anyagból készül , és ennek megfelel a Womanizer
Premium. Az erős ABS műanyag növeli a tartósságot, a szilikon puha szerkezete pedig arra készteti, hogy
folyamatosan érintse. Az egész vibrátort egy dekoratív műanyag gyűrű húzza alá.

Szín

A Womanizer összesen három színt kínál , amelyek fényűző benyomást keltenek, és szexuálisan elcsábítják minden
érzékszervét. A titokzatos hölgyek elegáns fekete változatot választhatnak arany gyűrűvel, a szenvedélyes nők
intuitív módon választhatnak egy piros kombinációt arany gyűrűvel, a romantikus lelkek pedig egy lágy rózsaszín
dizájnhoz nyúlnak, amelyet ezüst gyűrű díszít.

Fekete, arany részletekkel
Piros, arany részletekkel
Rózsaszín, ezüst részletekkel

Méretek

Első pillantásra az eszköz kissé erősnek tűnik. A valóságban azonban kényelmesen tartja a kézben, és nem zavarja a
partnerrel való szexet.
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Teljes hossza: 16 cm
A legszélesebb rész átmérője: 4,8 cm
A legkeskenyebb rész átmérője: 1,7 cm
A szájrész átmérője: 1,5 cm
Súly: 135 g
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