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Adore Lilien nyomás vibrátor

Karbantartás

A vízálló vibrátor karbantartása könnyen kezelhető. Az orgazmus után öblítse le a hüvelyi
részt folyó víz alatt egy csepp szappannal. A Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja
a játékot a szennyeződésektől, és befejezi a karbantartást. Ezután csak tárolja a száraz
vibrátort az eredeti csomagolásában vagy egy szövetzsákban, hogy a többi játék anyaga
ne lépjen kölcsönhatásba és ne károsítsa egymást.

Töltés

A nyomásvibrátor gyárilag részlegesen fel van töltve, de javasoljuk, hogy az első
használat előtt töltse fel teljesen. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
A szerszámot a modern USB-töltés segítségével lehet feltölteni. Nyomja a kábel egyik
végét a csatlakozóval együtt a vakon lévő aljzatba, amely a játék fogantyúján található a
DC címke alatt. Csatlakoztassa a kábel másik oldalát egy power bankhoz vagy
mobiltelefon-adapterhez.

A vezérlőpanelen lévő LED-ek villognak a 180 perces feltöltés alatt. A töltési folyamat
végén világítani fognak. Egy teljesen feltöltött nyomásvibrátorral 2 és fél óra élvezetet
élvezhet.

Vezérlés

Az egyszerű, kétgombos működés gyorsan megtanulható. Kapcsolja be és ki a vibrátort az alsó vezérlőgomb hosszú
ideig történő lenyomva tartásával, amelyet kék háttérvilágítás kísér. A nyomásstimuláció („O“ jelzésű gomb)
ugyanígy kapcsolható be vagy ki. A gombok rövid megnyomásával válthat a rezgés- és a nyomásprogramok között.

Játék közben a hangulattól függően mindkét funkciót egyszerre vagy külön-külön is bekapcsolhatja.

Vibrációs programok

Válassza ki kedvencét a 10 rezgési mód közül.

Klasszikus rezgés – alacsony intenzitás1.
Klasszikus rezgés – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgés – legerősebb intenzitás3.
Egyenlően hosszú rövid impulzusok4.
Egyenlően hosszú, gyorsabb impulzusok5.
Gyengéd gyors impulzusok6.
Hosszú, rövid és gyors impulzusok váltakozása7.
Négy rövid és két hosszú impulzus8.
Gyengébb és erősebb rezgések hullámformája9.
Hullámforma fokozatosan növekvő rezgésekkel10.

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.

Vízállóság

A vibrátor vízálló kivitelű, így a művelet után könnyen lemosható. A készülék azonban nem alkalmas vizes játékra,
mivel a dugóból víz szivároghat. Élvezze tehát az orgazmust a szárazföldön.

Design és alak

Egy design, amit szeretni lehet. Pontosan így jellemeznénk a Adore Lilien nyomásvibrátort. A rózsa alakú nyomórész
minden romantikus léleknek örömet okoz. A finom bemélyedésekkel ellátott szerkentyű fogantyúja könnyen kézben
tartható, és szilárd kialakításának köszönhetően pontosan célozza meg a G-pontot. A nyomófúvóka nagyszerű a
csiklóhoz, amelyből kompromisszummentesen több orgazmust présel ki egymás után.

Anyag

A puha szilikon úgy kényezteti az intim részeket, mint a vatta. A készülék tartós ABS műanyagból készült teste
hosszú élettartamot és szilárdságot biztosít a vibrátornak.

Szín

A vibrátor mély rózsaszín színe, arany díszítéssel, eleganciát, szerelmet, romantikát és gyengédséget idéz. Bátorít a
gyengéd érintésekre és a merész fantáziák megvalósítására.

Méretek

A vibrátor kényelmesen elfér a tenyerében, és mérete még a kezdőknek is tetszeni fog.

Teljes hossza: 15,2 cm
A hüvelyi rész használható hossza: 10 cm
Hüvelyi átmérő: 3 cm
A klitorisznyílás átmérője: 1,7 cm
Súly: 107 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
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CZ28642317 Az Ostrava C36400 számú Cégbíróságán tartották. www.ruzovyslon.cz, e-mail: ahoj@ruzovyslon.cz,
telefon: +420596810697
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