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Adore Grab´n´Go nyomás segédeszköz + ajándék
Toybag

Karbantartás

A vízálló kialakításnak köszönhetően néhány perc alatt elvégezheti a
karbantartást. Egyszerűen törölje le a Grab'n'Go nyomástartót egy nedves
ruhával, és hagyja megszáradni a szabad levegőn. Segédeszközök
fertőtlenítése tökéletesre feszesíti a tisztítást. Megszabadít a láthatatlan
baktériumoktól is, így biztos lehet benne, hogy a játék egyedül a tiéd. Végül
tedd textilzacskóba vagy eredeti csomagolásba, hogy ne érjen hozzá a többi
segédeszközhöz az élvezet fiókjában.

Töltés

A játék a gyártótól mentesülve érkezik hozzád. Az első használat előtt töltse fel
teljesen a nyomáscsökkentő eszközt. Ez meghosszabbítja az akkumulátor
élettartamát. Dugja be határozottan a mellékelt USB-kábelt a fogantyú alján
lévő egyenáramú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a
tápegységhez, vagy az adapteren keresztül az aljzathoz. A töltést a villogó
piros LED-ről ismerheti fel, amely töltés közben kialszik. Azt találtuk, hogy a
töltés körülbelül 1 óra 15 percet vesz igénybe. Aztán Adore-nak sikerül
egyszerre 3 órát dolgoznia.

Vezérlés

Játékosan, fejből tanulod meg a vezérlőket. A játék tetején, a stimulációs fej mögött három gombot találsz. Az első
gomb a segédprogram be- és kikapcsolására szolgál. Csak tartsa minden alkalommal körülbelül 2 másodpercig.
Nyomja meg röviden a plusz (+) gombot a nyomáshullámok intenzitásának növeléséhez, és nyomja meg a mínusz (-)
gombot a nyomáshullámok ismételt csökkentéséhez. Működés közben nem lehet összezavarodni, mert a gombok
háttérvilágítással rendelkeznek.

Vízállóság

Az Adore Grab´n´Go vízálló felülete könnyen és gyorsan tisztán tartható, de ne vigye vízzel teli kádba. Megfojthatod.

Design és alak

A játék minimalista megjelenésű. Az ergonómikus forma egy tojásra emlékeztet, kis kifolyóval, amely óvatosan csak
a csiklóra fókuszál. A kis, lekerekített formáknak és a kerületet körülvevő finom barázdáknak köszönhetően az Adore
Grab´n´Go jól tart a kézben, és nem zavarja a szexet. Külső oldalát elegáns aranyozott tányér díszíti, mely ékességet
ad a segédeszköznek.
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Anyag

A puha szilikon anyag balzsam lesz az ujjaira, a mellbimbóira és a női csiklójára. Hipoallergén és nem porózus
tulajdonságai is lenyűgözik, aminek köszönhetően nem fúródik be szennyeződés a felületbe.

Szín

A varázslatos lila szín a titokzatosság esszenciája egy csepp boldogsággal és tavaszi energiával. Amint megcsókol,
elmédben a szexről, a fúzióról és a szenvedélyről szóló vágyakozó gondolatok fognak megfordulni.

Méretek

Az Adore Grab´n´Go az egyik legkisebb nyomássegítő, mert játékosan a tenyerébe rejtheti.

Teljes hossza: 7,8 cm
Fogantyú szélessége: 4 cm
Szájrész szélessége: 5,5 cm
A szájrész belső átmérője: 1,8 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:
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