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Womanizer Duo nyomás vibrátor G-pontra

Karbantartás

A vízállóságnak köszönhetően a Womanizer Duo tisztítása gyerekjáték lesz.
Használat után szappanozza be, és langyos vízzel öblítse le. Óvatosan tisztítsa
meg a kifolyót egy pamut törlővel. Segédeszközök fertőtlenítése az első
használat előtt és minden további használat után fel kell használni. Ezenkívül
megszabadítja Önt a mikroszkopikus méretű szennyeződésektől, amelyeket
csak mikroszkóp alatt vesz észre. Száradás után tárolja a Womanizer Duót egy
zacskóban, hogy a szilikon anyaga ne lépjen reakcióba más segédanyagokkal.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel a készüléket. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és
élettartamát. Az innovatív Click ‚N‘ Charge technológiával a töltés gyerekjáték lesz. Csatlakoztassa az USB-kábelt a
vibrátorvezérlő hátoldalán lévő két mágneses párnához, a töltőkábel másik végét pedig csatlakoztassa a
tápegységhez vagy adapteren keresztül egy elektromos aljzathoz. A töltést a Womanizer Duo a fúvókán belül villogó
fehér LED jelzi, amely teljesen feltöltött állapotban kikapcsol. A töltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe.A vibráció és
nyomáshullámok legmagasabb intenzitása mellett a vibrátor körülbelül 50 percig működik.

Vezérlés

Gyorsan elsajátítja az intuitív vezérlőket. Csak az első ismerkedésnél lehet hiába keresni a vibrátor be- és
kikapcsolására szolgáló gombot. Ezért azt tanácsoljuk, hogy ezt a gombot a vibrátor alján, a mágneses töltőpárnák
alatt találja meg. Nyomja meg röviden a be- és kikapcsolásához.

A nyomáshullámok intenzitását a „vortex“ gombbal és az alatta lévő mínusz gombbal szabályozhatod ugyanabban a
sorban. A rezgés intenzitását a „rezgés“ gombbal és a mínusz gombbal állíthatja be ugyanabban a sorban a
nyomásstimuláló gombok alatt.

A rezgési programokat a Womanizer vezérlőjének legalsó gombjával válthatja.

A Womanizer innovatív Pleasure Air üzemmóddal rendelkezik – minden funkció azonnali leállítása, miután a
szájrészt elmozdítja a csiklótól. Ez a funkció akkor hasznos, ha váratlanul megzavarnak, vagy ha úgy dönt, hogy
partnerének szenteli magát anélkül, hogy ki kellene kapcsolnia a Womanizer Duót. A beállított funkciókhoz való
visszatéréshez egyszerűen állítsa vissza a készüléket abba a pozícióba, ahol ismét stimulálja a csiklót. A Pleasure Air
üzemmód akkor is elindul, ha a Duo a hüvelyben van, csak akkor, ha az ingerfejet oldalra mozdítja a csiklótól.

A Pleasure Air üzemmód be- és kikapcsolása : nyomja le egyszerre a + és – gombot 2 másodpercig a
nyomáshullámok intenzitásának szabályozásához.

Készenléti mód : A Womanizer 10 perc után automatikusan „alszik“ az utolsó rezgés/nyomás beállítás mellett,
amikor bekapcsolva marad és oldalt „félreteszi“. Ha az akkumulátor gyengébb, a készenléti üzemmód 5 perc
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inaktivitás után bekapcsol.

Figyelmeztetés : használat előtt távolítsa el a piercinget a csiklóról, ez megakadályozhatja a nyomáshullámok
átvitelét a szájrészből.

Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs program kalauzolja el Önt egy vidám utazásra a kívánt csúcsra.

Klasszikus rezgések1.
Gyors impulzusok2.
Rezgő hullámos vonal, a szelídtől az intenzív rezgésekig3.
2 hosszabb impulzus + 3 gyors4.
10 hosszabb impulzus + rövid impulzusok sorozata5.
Hosszabb vibráló hullámvonal a ciklus intenzív végére helyezve a hangsúlyt6.
Pulzus hullámvonal, a leggyengébbtől a legintenzívebbig7.
Sekély impulzusok, melyeket rezgések fednek le8.
3 különböző impulzusintenzitás váltakozása9.
Szívverés10.

Vízállóság

A Womanizer Duo vízállóságot kapott, aminek köszönhetően a vízi játékok során tapasztalt ragadozóvá válik, amely
minden női orgazmust elkap.

Design és alak

A Womanizer Duo formája kicsit olyan, mint egy űrhajó. Az elliptikus fejhez a kezelőpanellel és a kifolyóval egy
anatómiailag formázott, kiterjesztett hegyű bumeráng csatlakozik, mely a G pontban tökéletesen
illeszkedik.Összességében az eredeti benyomásával és kéztartásával fog elkápráztatni a készülék.

Anyag

A tömör ABS műanyag mag és a szilikon felület kombinációja elkápráztatja Önt tulajdonságaival. A műanyag
intenzíven átadja a rezgéseket, a szilikon pedig könnyen karbantartható, porozitásmentességének köszönhetően jól
vezeti a hőt.

Szín

A Womanizer Duo két színben egy csipet luxussal varázsol el.

A fekete szín fényes, arany gyűrűvel a titokzatosság sötét fátyolába burkolja álmait és vágyait.
A bordó szín aranygyűrűvel felkavarja a vért az erekben. Örömmel fedezi fel az új kalandokat.
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Méretek

A méretek a női test anatómiáját másolják. Ennek eredményeként a Womanizer Duo ott landol, ahol ő, és az
orgazmusos égboltba dobja a nőt.

Teljes hossza: 19,2 cm
Használható hossz: 11 cm
Max. használható átmérő: 3,3 cm
A szájrész átmérője: 1,5 cm
Teljes szélesség: 12 cm
Súly: 268 g
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