BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED
Impossível domar o B Swish’s Bnaughty Premium Unleashed.
Renda-se ao vibrador bala Bnaughty e ceda o controle para quem segurar o seu controle
remoto sem fio. Pequeno porém poderoso, este brinquedo é perfeito para atingir aqueles
lugares agradáveis que te deixam louca: a prova d’água e feito com materiais não porosos,
plásticos ABS e revestimento de PU, você se sentirá confiante ao usá-lo em qualquer lugar
que vir em mente. Seja por debaixo dos lençóis, ou em público, sua vibração silenciosa não
lhe deixará na mão... mas boa sorte ao conter sua excitação.
Use o discreto controle remoto com display de LCD e todas as sete funções controladas via
botões iluminados azuis de ligar/desligar e funcionais, ou autonomamente com controles
integrados no próprio vibrador. Na hora que quiser assumir o controle, o Bnaughty Premium
Unleashed está pronto para uso.
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USO
Apenas pressione e segure o botão de ligar integrado no vibrador por três segundos, uma
pequena vibração indicará que o vibrador está ligado. Para usar sem o controle remoto,
pressione o botão integrado novamente para passar por todas as sete funções. Para usar o
controle remoto, apenas pressione o botão de ligar do controle e uma luz azul indicará que
o controle está ligado. Pressione o botão funcional para passar por todas as sete funções.
Para desligar, pressione o botão de ligar no controle remoto e pressione e segure o botão
integrado de ligar no vibrador por três segundos.
CARREGAR
O Bnaughty Premium Unleashed é convenientemente carregado
via conexão magnética USB. Apenas ligue o USB do carregador
numa entrada USB de carregamento, alinhe os pinos magnéticos
do carregador com os pinos localizados atrás do controle
remoto e dentro do tampa do vibrador. Os pinos aderirão
magneticamente e o seu vibrador pessoal começará a carregar.

Controle remoto sem fio com tela LCD para controlá-lo
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Bala recarregável por
USB e controle remoto

Bala sedosa de silicone com vibrações tremulantes
podem ser operadas com ou sem o controle remoto

CUIDADOS
A vida útil do seu vibrador aumentará muito mais com manutenção e cuidados adequados. Não deixe de lavar antes do primeiro uso
e após cada uso. Limpar usando sabão antibacteriano sem álcool e água, ou algum limpador específico para massageador pessoal.
Certifique-se que o vibrador esteja completamente seco e remova as possíveis bactérias antes de guardá-lo.
É importante usar o lubrificante correto para evitar danificar o revestimento do seu vibrador. O Bnaughty Premium Unleashed contém
silicone e deve ser usado com lubrificante à base de água.

ESPECIFICAÇÕES
Material: Silicone
Bateria: Recarregável via USB
Funções: 7
Comprimento do vibrador: 7 cm
Diâmetro do vibrador: 3,5 cm

CONTEÚDOS
1 x Vibrador bala
1 x Controle remoto sem fio
1 x Cabo de carregar USB
1 x Bolsa para guardar
1 x Manual de instruções
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