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Adore U Nite partner nyomás vibrátor + ajándék Toybag

Karbantartás

A vízálló vibrátor egyszerű karbantartása Adore U Nite néhány perc alatt
készen lesz. Minden használat előtt és után szappanozza be a játékot, és
alaposan öblítse le folyó víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése még a
mikroszkopikus méretű szennyeződéseket is eltávolítja. Javasoljuk, hogy a
vibrátor csiklórészének fúvókáját fülbottal alaposan szárítsa meg. Végül tárolja
a száraz játékot egy textilzacskóban vagy eredeti dobozban, és tárolja az
örömfiókjában. Ne feledje, hogy minden szexjátékot külön kell tárolni, hogy a
különböző anyagok ne érintkezzenek és ne károsítsák egymást.

Töltés

Bár a gyártó körülbelül 70%-ban feltöltve küldi a készüléket, javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen
a játékot. Ez meghosszabbítja a tartósságát és élettartamát. A modern mágneses USB töltésnek köszönhetően
villámgyorsan megteheti. Nincs más dolgod, mint a mágneses végét rányomni a készülék oldalán található két fém
csatlakozóra, miközben a kábel USB végét a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül a konnektorhoz
csatlakoztatod. Körülbelül egy óra töltés alatt a vezérlőgombok alatti jelzőfények villognak. A töltés pillanatában a
lámpák égve maradnak. A töltés után a készülék körülbelül 1,5 órán keresztül rezeghet egyszerre.

A távirányító egy darab CR2032 típusú lemerült elemmel működik. Az egyik már van a vezérlőben, közvetlenül a
gyártótól behelyezve, a másik a csomagban található, az esemény bácsihoz.

Vezérlés

Az egyszerű kezelés két háttérvilágítású gombbal gyorsan megtanulható. A felfelé mutató nyíl körülbelül 2
másodpercig tartó hosszú lenyomásával elindítja a nyomásstimulációt a szájrészben. Nyomja meg a lefelé mutató
nyilat ugyanennyi ideig a rezgés ismételt bekapcsolásához. A gombok rövid megnyomásával válthat a stimulációs
programok között. Bármely gomb ismételt megnyomásával kb. 2 másodpercig, végül kikapcsolja vagy a nyomás-
vagy rezgésstimulációt, vagy mindkét módot, és a készülék kikapcsolt marad.

Vibrációs programok

A 7 vibrációs program közül a legkedveltebb kombinációk közül választhat a nyomásmódokkal együtt, melyek a jó
közérzet csúcsára visznek.

Vibrációs programok körben

Klasszikus alacsony intenzitású vibráció1.
Klasszikus közepes intenzitású vibráció2.
Klasszikus nagy intenzitású vibráció3.
Gyors, rövid pulzáló rezgések4.
Gyors, hosszú pulzáló rezgések5.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Négy gyors impulzusrezgés sorozata6.
Húsz gyors, rövid impulzust egy hosszú impulzus vált fel7.

Vízállóság

Partner vibrátor Adore U Nite vízálló. Vidd magaddal a kádba vagy zuhanyozásba. Vele megtapasztalhatja az intim
helyek kellemes, lassú masszírozását és a remek reggeli szexet a zuhany alatt.

Design és alak

A készülék lekerekített formája patkóra vagy medúzára emlékeztet bennünket. Összességében a játék modernnek
tűnik, és 2 az 1-ben megoldásával minden játékos párra lenyűgöz. A könnyű kézben lévő eszköz könnyen
felhelyezhető a péniszre, és jól illeszkedik a csiklóhoz. Ezért akár bekötött szemmel is kezelheti. A gyűrű pom-pom
alakú végein finom dudorok találhatók, amelyek kellemesen stimulálnak az erogén helyek masszírozásánál. A fehér
színű ovális kontroller tökéletesen illeszkedik a kézbe, és még az erős, orgazmusos fogást is kibírja.

Anyag

Folyamatosan simogatod és vizsgálgatod a sima tapintású szilikon anyag ujjbegyeit. Hipoallergén és nem porózus
tulajdonságai miatt is kedvelni fogja, ennek köszönhetően gyakran használják orvosi vagy kozmetikai műszerek
készítéséhez.

Szín

Az elegáns lila szín varázslatos hatású, és arra inspirál bennünket, hogy elhatározzuk, hogy azt kapjuk, amit igazán
szeretnénk. Hagyd, hogy elragadja szenvedélye, és vitorlázz az orgazmushullámok viharos tengere felé.

Méretek

Kompakt méreteinek köszönhetően a játékot a zsebedbe vagy a pénztárcádba rejtheted, ahol csak akarod.

A készülék teljes magassága: 10 cm
A szerszámfej szélessége: 3,5 cm
A fúvóka belső átmérője: 1 cm
A gyűrű belső átmérője: 3,6 cm
Kar hossza vetítéssel: 6 cm
A stimulációs gerinc szélessége: 2,1 cm
Gyűrű szélessége: 2 cm
Teljes külső átmérő: 6,5 cm
Súly: 98 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
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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

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