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Wonder Wand masszázsfej + ajándék Toybag

Karbantartás

A masszírozófej karbantartásánál kicsit körültekintően kell eljárni, nehogy víz kerüljön a
kezelőszervekbe és a töltésbe, de egyébként a fej megtisztítása egy szelet a tortán. Egyszerűen
eltávolíthatja a szilikon hüvelyt a fejről, öblítse le vízzel, szárítsa meg, majd tegye vissza a fejére.
Ha a vibrátor műanyag fogantyúját is meg kell tisztítani, javasoljuk, hogy nedves ruhával törölje
le. Legyen óvatosabb a fej nyakának tisztításakor. A bordák között szennyeződés rakódik le, amit
egy vattakoronggal vagy egy régi fogkefével finom nyomással megtisztíthatsz. Segédeszközök
fertőtlenítése előkelő helyet kell kapnia a játékgyűjteményében. Nem élhet át vele szenvedéllyel
teli kellemes pillanatokat, de ennek köszönhetően elérheti szerszámai abszolút tisztaságát.

Töltés

Díjmentesen érkezik a szállítótól. Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a
masszázsfejet. Az USB-kábelnek köszönhetően ez egy szelet torta. Nincs más dolga, mint
bedugni a csatlakozót a fogantyú alsó végébe, a másik végét pedig a töltőn keresztül a
konnektorba dugni. Töltés közben a vezérlőkerék alatt található piros dióda világít. Teljesen
feltöltve kikapcsol.

A fej töltési ideje körülbelül 2 óra. Kipróbáltuk, hogy egy feltöltéssel a masszázsfejek kb.
Alacsonyabb intenzitás választásával a használat időtartama megnő.

Vezérlés

Az egyszerű és intuitív kezelés örömet okoz. A kerék egyetlen mozdulatával lefelé, ha kattanást hall, a vibrátor
bekapcsol, és ezzel egyidejűleg elindítja az első rezgésszintet. A kereket fokozatosan lefelé fordítva a rezgések erejét
a maximumig növeli. A fej kikapcsolásához egyszerűen csúsztassa felfelé a kereket kattanásig.

Vibrációs programok

A vezérlőtárcsa segítségével zökkenőmentesen választhat három vibrációs intenzitás közül. Bekapcsolás után a
masszázsfej gyenge rezgések szintjén rezeg, ami kiválóan alkalmas a vibrátor első megismerésére. Erősebben a
másodfok már a masszírozott testrészbe zúdítja a vérét. A rezgések utolsó, legerősebb intenzitása a lélegzetelállító
orgazmusok távoli galaxisába indít.

Gyenge rezgések
Közepes vibráció
Erős rezgések

Vízállóság

Masszázsfej Wonder Wand a gyártó csalt egy kicsit és csak vízállóvá tette. Ezért ne vigye magával a fürdőbe vagy
zuhanyozásba. Tisztításkor pedig ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a vezérlőterületbe vagy a töltőcsatlakozóba.
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Ezzel szemben a szilikon fejsapka teljesen vízálló. Bármikor leveheted a fejről, és langyos vízsugár alatt óvatosan
lemoshatod.

Design és alak

Első pillantásra a masszázsvibrátor egy mikrofonhoz hasonlít. A gömb alakú kis lengőfej, kerületükön bordákkal,
szimmetrikusnak tűnik a test többi részével. A masszázsfej ergonomikusan kialakított teste jól tart és nem zavarja a
szexet.

Anyag

A műanyag testnek köszönhetően a motorkerékpár rezgései a fej teljes kerületén áthaladnak, beleértve a fogantyúját
is. A fej szilikon bevonata nem porózus és könnyen karbantartható.

Szín

Az elegáns fekete és rózsaszín kombináció felébreszti játékos énjét. Szívesen vesz részt játékos játékokban egyedül
vagy párban.

Méretek

Nagyra értékeljük a fej utazóméretét, amely megkönnyíti a hegyekben való hátizsákban vagy a munkához
pénztárcában cipelését.

Teljes hossza: 18,8 cm
Testhossz nyakkal együtt: 14,6 cm
Fejhossz: 3,8 cm
Fej átmérője: 3,5 cm
Súly: 77 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.

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