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Adore Play With Me nyomás segédeszköz + ajándék
Toybag

Karbantartás

Karbantarthatja a bal hátsó vízálló segédeszközt. Csak annyit kell tennie, hogy minden
használat után vízzel és enyhe szappannal le kell mosni, különösen a szájrész környékén.
Segédeszközök fertőtlenítése majd gondoskodik a végső végső tisztításról, amely még a
mikroszkopikus méretű szennyeződésektől is megszabadítja a segédeszközt. A végén
már csak meg kell szárítani a játékot, és az eredeti csomagolásában vagy
textilzacskójában tárolni, hogy az anyaga ne érjen hozzá más játékokhoz az
örömfiókjában.

Töltés

Az Adore Play With Me nyomástartó rendszer általában gyárilag részben fel van töltve. De
az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy az első
töltés előtt töltse fel teljesen. A töltés körülbelül 1 órát vesz igénybe. Csak csatlakoztassa
a mellékelt USB-kábelt a tápegységhez, vagy az adapteren keresztül egy elektromos
aljzathoz, és dugja be a másik végét a fogantyú aljába. Amint a középső gombon lévő
LED abbahagyja a villogást, Adore készen áll arra, hogy megmutassa, mire képes.
Természetesen az állóképessége attól függ, hogy mennyit fog ásni. A legnagyobb
intenzitású stimulációnál kb. 1,5 óra alatt irritálhatja a csiklót vagy a mellbimbókat, majd
kb. 1,5 óra alatt visszanyeri formáját.

Vezérlés

Könnyen irányíthatod. Csak tartsa lenyomva a középső gombot 3 másodpercig a játék be- vagy kikapcsolásához. Ha
intenzitást szeretne növelni, nyomja meg röviden a felső gombot egy pluszjellel (+). Az intenzitás csökkentéséhez
nyomja meg ismét az alsó gombot a mínuszjellel (-).

Vízállóság

Az Adore Play With Me vízálló felülettel rendelkezik. Ezért az esemény után egyszerűen öblítse le folyó víz alatt, és
várja a további közös pillanatokat.

Design és alak

A segédeszköz nem feltűnő, formája pedig egy kicsit női csónakra emlékeztet. A hosszúkás nyél jól illeszkedik a
kézbe, és leegyszerűsíti az orgazmushoz vezető utat. A fogantyú gombjai könnyen megérinthetők, így játékosan
csökkenthetjük vagy növelhetjük a nyomáshullámok intenzitását. A játék hátulján egy fényes, aranyozott tányért
találunk, mely kiemeli a készülék elegáns megjelenését. A fúvóka egy kisebb lyukkal rendelkezik a pontos csikló
stimuláció érdekében.
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Anyag

A gyengéd szilikon gyengéd a test minden érzékeny területéhez. Elefántcsapatunk nem csak sima felülete, de nem
porózus tulajdonságai miatt sem tudja elengedni.

Szín

A játékos mélyrózsaszín a legelvetemültebb képeket is kirángatja a képzeletből, és eldob minden akadályt, amely
egy viharos orgazmus útjába állhat.

Méretek

Az Adore Play With Me nem óriás, így minden helyzetben hűséges baráttá teheted. Elfér a táskájában, a párna alatt,
és nem áll senki útjába szex közben.

Teljes hossza: 11,5 cm
Fogantyú szélessége: 3 cm
Fejszélesség: 4,5 cm
A szájrész átmérője: 1,5 cm
Súly: 72 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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