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Adore G Vibe nyomásvibrátor + ajándék Toybag

Karbantartás

A vízálló kivitelnek köszönhetően az Adore G Vibe tisztítása gyerekjáték. A
gyárból származó játék felületén finom, fehér, porszerű bevonat lehet, amely
ujjal letörölhető. Javasoljuk azonban, hogy minden használat előtt és után
szappanozza be és alaposan öblítse le a készüléket folyó víz alatt. A
Segédeszközök fertőtlenítése hatékonyan küzd minden olyan mikroszkopikus
szennyeződés ellen, amelyet első pillantásra észre sem vennénk. Csak fújja rá
a játékra, hagyja rajta egy percig, majd öblítse le. Ezután szárítsa meg a
vibrátort egy puha törülközővel, és óvatosan szárítsa meg a szivacsot egy
fülhallgatóval. Végül helyezze a játékot egy szövetzsákba vagy az eredeti
dobozba, és tárolja a többi tartozéktól elkülönítve. Ez megakadályozza, hogy a
szexuális játékok különböző anyagai reakcióba lépjenek és károsítsák egymást.

Töltés

A készülék gyárilag félig feltöltve érkezett (kb. 50 percig bírja), de javasoljuk, hogy az első (és a következő) használat
előtt mindig töltse fel teljesen. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

A játék USB-kábel segítségével tölthető fel. Ez csatlakoztatható egy power bankhoz vagy mobiltelefon-adapterhez.
A töltőaljzat a klitoriszstimulációs fej csúcsán található a DC jel felett. Az aljzat miniatűr és bekötött szemű, ez a
vízállóság miatt van.

A vibrátor feltöltése körülbelül két órát vesz igénybe (a kiömlőben lévő fények teljesen feltöltve abbahagyják a
villogást), és a töltés után a játék körülbelül másfél órát tart használatban (a közepén lassan kezd elhalványulni).

Vezérlés

Az egyszerű, kétgombos kezelőszerv, amely külön vezérli a nyomás- és a rezgésprogramot, gyorsan megtanulható.
A rezgés bekapcsolásához tartsa lenyomva az alsó gombot a hullámmal kb. 3 másodpercig, amíg fel nem világít.
A nyomás üzemmódok indításához nyomja meg hosszan a felső gyűrűs gombot 3 másodpercig, és az is világítani fog.
Ugyanezzel a módszerrel kapcsolja ki a segédeszköz mindkét funkcióját. Így kiválaszthatja, hogy csak a nyomási
módokat, vagy a rezgést, vagy mindkét funkciót egyszerre szeretné használni. A programok között a vezérlőgombok
rövid megnyomásával válthat, és az átkattintás mindig az első rezgés- vagy nyomásprogramhoz vezet.
A vezérlőgombok kapcsoláskor röviden villognak.

Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs programmal még a legigényesebb vad nők is megszelídülnek.

Klasszikus rezgés – alacsony intenzitás1.
Klasszikus rezgés – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgés – legnagyobb intenzitás3.
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Egyenlően hosszú rövid impulzusok4.
Egyenlően hosszú, rövidebb impulzusok5.
Gyengéd gyors impulzusok6.
Öt hosszú, rövidebb és legrövidebb impulzusból álló ciklus7.
Négy rövid és két hosszú impulzus8.
Gyengébb és intenzívebb rezgések hullámformája9.
Fokozatosan növekvő rezgésekkel rendelkező hullámforma10.

Vízállóság

Az Adore G Vibe nyomásvibrátor vízálló kezelést kapott a hordó készítőitől. Ezért egyszerűen mossa le folyó víz alatt,
miután játszott vele. De ne vigye be egy forró vízzel teli kádba. Meg fog fulladni.

Design és alak

A vibrátor már első látásra lenyűgöz luxus, elegáns kialakításával és V alakjával. Ennek köszönhetően nagyszerű
anatómiai kialakítással rendelkezik, így tökéletesen eléri a csiklót és a G-pontot. A klitorisznyúlvány egy kicsit
pufókabb, mivel elrejti a belső vezérlőket. A vibrátor másik vége a G-pontot csiklandozza hangsúlyos bevágásokkal
és egy kitágult csúccsal, hogy a lehető legnagyobb területet stimulálja. A szuper kis méretű kialakítás illeszkedik a
kézbe, így könnyen vezetheti az Adore G Vibe-t egy kézzel.

Anyag

A kütyü teste kiváló minőségű, hipoallergén szilikon anyagba van csomagolva, amelyet a puha felületéért szeretni
fog. A vezérlőpanel körüli arany díszítés ABS műanyag.

Szín

A fényűző fukszia a ragyogó arany színnel kombinálva játékosságot és az intenzív orgazmusok felfedezésének vágyát
idézi fel.

Méretek

A nyomásvibrátor a konkurens modellekhez képest kisebb, és ergonomikus formájának és légysúlyának
köszönhetően nem esik ki. Így alkalmas a kéz nélküli használatra. Nagyobb átmérője a hüvelyi végén intenzíven
masszírozza a G-pontot, és használható hossza tökéletesen eléri az A pontot is, amelyet a méhnyak területén talál.

A hüvelyi rész használható hossza: 11,5 cm
Hüvelyi átmérő: 3,5 cm
Klitorális stimuláció hossza: 12 cm
A klitorisznyílás átmérője: 2 cm
Súly: 170 g

Információk a hulladékkezelésről

A terméken vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy
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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

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