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  Eva הכירי את
 ראשון ראשון ואחרון אחרון

 לבדך, כדי לבחון מהו אופן השימוש והפעולה Eva-לפני שתערבי את בן זוגך במשחק, נסי להשתמש ב

 !מתאים לאנשים שונים בצורה שונה Eva-המתאימים לך ביותר. קחי בחשבון ש

  .מומלץ לטעון את המכשיר לפני השימוש

 Eva אופן הנחת 

1.    במקום שיעניק לך את התחושה הטובה ביותר Eva הניחי את

2.  משכי כל שפה (של הפות) על פני כנף אחת בכל פעם

3.  !התאימי לפי הצורך

 .אל דאגה - ייתכן שיידרשו לך מספר דקות וכמה ניסיונות כדי להרגיש נוח

 :תוכלי אף לנסות את ההתאמות הבאות

 אין קוביות? אל דאגה! נסי לשנות תנוחה (לדוגמה,שכיבה לעומת ישיבה, מתיחה נוספת של

  .הרגליים), או בקשי עזרה מבן זוגך



 Eva-שימוש ב
 .יש לחצן קטן ממש מעל מתג ההפעלה Eva-ב

 גם קיים מצב נסיעות, כדי שלא ניתן יהיה להפעילו בטעות. להפעלתו, החזיקי את הלחצן לחוץ Eva-ב
 יהבהב פעם בשנייה ולאחר מכן יאיר באדום. ליציאה ממצב נסיעות, הניחי את Eva ;למשך 10 שניות
Eva בתיבת הטעינה שלו.  

 עצות שימושיות
• Eva משתלב היטב בשימוש עם אביזרים אחרים - כמו צעצועים, רתמות לאביזרי מין, איברי מין 

 .'זכריים, וכו

•  .אטום למים, כך שניתן לשחות אתו! להתקלח אתו. או להיכנס אתו לאמבטיה Eva ויברטור

•  .במקומו בשינוי תנוחות Eva אצבע אחת יכולה לעזור להחזיק את

•  .חומר סיכה עשוי לגרום לתחושות עזות אף יותר, אך גם ליצור כנפיים מחליקות

•  ליצירת לחץ/ביטחון רב יותר, נסי ללבוש תחתונים מעל הוויברטור (תחתונים ללא מפשעה או

 .אחרים)

 Eva טעינת
 .פועל כ-5 שעות רצוף בעצמה נמוכה וכ-60 דקות בעצמה גבוהה Eva ויברטור

 כשהוויברטור מחובר לחשמל, הוא מהבהב בירוק, ונשאר ירוק כשהוא טעון במלואו. כשהסוללה

  .יהבהב באדום Eva ,חלשה



 Eva-טיפול ב
 לאחר כל שימוש, באמצעות מים וסבון או חומר ניקוי על בסיס מים המיועד Eva יש לנקות תמיד את

 במקום נפרד, הרחק מצעצועים אחרים ומחום או קור Eva לצעצועי מין. יש לאחסן את ויברטור

 .קיצוניים

 זהירות
•  .אין למתוח את הכנפיים יתר על המידה או לסובב אותן

•  .אין להשתמש בחומר סיכה על בסיס סיליקון ,Eva-כשמשתמשים ב

•  .במוצרים המכילים אלכוהול, נפט או אצטון Eva אין לנקות את

•  .אין להרתיח או לאפות אותו, ואין להכניס אותו לתנור מיקרוגל או להדיח אותו במדיח כלים

•  .אין לטבול במים את בסיס הטעינה; הוא אינו עמיד במים

 ?שאלות נוספות

Email support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Dame Products and Eva are trademarks or registered 

trademarks of Dame Products Inc. All rights reserved. 

The FDA has not evaluated these statements. This product is not intended to diagnose, treat, cure or 

prevent disease. Consult with a health professional.

mailto:support@dameproducts.com

