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Adore Motio fel-le mozgó nyomás vibrátor + Toycleaner
75 ml

Karbantartás

A vízálló Adore Motio vibrátor egy pillanat alatt lemosható. Csak szappanozza be, és
minden művelet után öblítse le langyos vízzel. Ezután a Segédeszközök fertőtlenítése
a karbantartás 100%-ban tiszta lesz. Végül csak szárítsa meg a szerszámot egy puha
törülközővel, és tárolja az eredeti dobozában vagy vászontáskájában. Az elkülönített
tárolás megakadályozza, hogy a segédeszközök különböző anyagai reakcióba lépjenek
és károsítsák egymást.

Töltés

Bár a gyártó részben feltöltve küldi a készüléket, javasoljuk, hogy az első használat
előtt töltse fel teljesen. Ez meghosszabbítja az élettartamot és az akkumulátor
élettartamát. A játékot a mellékelt USB-kábel segítségével töltheti fel, amelyet a
csomagban talál. Egyszerűen csatlakoztassa a kerek csatlakozót a töltőaljzatba, amely
a vibrátor fogantyújának alsó szélén található. Ezután csatlakoztassa a kábel másik
végét a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül egy konnektorhoz. Töltés
közben a vezérlőgombok alatti fények villognak. Ha teljesen feltöltött, a jelzőfények
világítanak. A töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe, majd a játék körülbelül 1,5 órán
át rezeg.

Vezérlés

Az egyszerű, háromgombos kezelés gyorsan megtanulható. A bekapcsoláshoz egyszerűen nyomja meg a középső
gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig. Ha ki akarja kapcsolni az egész vibrátort, tartsa lenyomva ezt
a gombot körülbelül 2 másodpercig.

Bekapcsoláskor a gomb alatti LED világít. Ezután csak nyomja meg röviden bármelyik gombot, és állítsa be a toló-,
nyomás- és rezgésmódokat az Ön ízlésének megfelelően.

A középső gomb bekapcsolja a készüléket, és a túlhúzás ellenőrzésére is szolgál. A felső gomb viszont megváltoztatja
a programokat a klitorisz dudorban, az alsó gomb pedig a rezgést vezérli.

Ha csak egy adott funkciót szeretne kikapcsolni, akkor a vezérlőgombot körülbelül 2 másodpercig kell megnyomnia,
és az adott üzemmód kikapcsol.

Vibrációs programok

A 3 tolómóddal és 10 rezgési programmal együtt nem hagyja hidegen.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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csavarozás: 1. 2. Közepesen gyors ritmusú túlstimuláció 3. Gyors forgási ritmus

Vibráció:

Klasszikus alacsony intenzitású egyenletes rezgés1.
Klasszikus, közepes intenzitású egyenletes rezgés2.
Klasszikus nagy intenzitású egyenletes rezgés3.
Gyors impulzusvibráció4.
A két gyors impulzust szünet váltja fel.5.
Öt gyors impulzus rezgéssel6.
Gyors és lassú impulzusok váltakozása7.
Lassan növekvő intenzitású rezgés, amelyet négy rövid impulzus vált fel.8.
Gyorsan csökkenő, impulzusokban végződő rezgések9.
Gyors impulzusvibráció10.

Vízállóság

A vízálló kialakításnak köszönhetően egyszerűen öblítse le a játékot folyó víz alatt az akció után. A vibrátort azonban
ne vigye be a kádba vagy a pezsgőfürdőbe. A víz beszivárog a vibráló motorjába, és csak álmodhatsz az orgazmusról.

Design és alak

A vibrátor a klitoriszon lévő kiemelkedéssel egy kicsit hasonlít egy pisztolyra. A sima, kerek fogantyú jól fekszik a
kézben, így könnyen kezelhető. Összességében a játék modernnek tűnik, és meghívja Önt, hogy felfedezze a G-pont
és a csikló egyidejű stimulálásának új örömeit.

Anyag

A fogantyú tartós ABS műanyagból készült, amely szép fényes. Maga a vibrátor szilikonból készült, amely puha és
gyengéd felületével örvendeztet meg, amely hipoallergén és nem porózus tulajdonságainak köszönhetően könnyen
tisztítható és karbantartható.

Szín

A rikító rózsaszín és a lágy fehér kombinációja kifinomult játékra hív. Engedje, hogy magával ragadja az izgalom
áradata, és élvezze a maszturbáció vagy az előjáték szenvedélyes pillanatait.

Méretek

Méretének köszönhetően a vibrátor jól illeszkedik a kézbe, és 1 cm-rel meghosszabbodik a tolóerő alatt.

Maximális teljes hossz: 22,5 cm
Minimális teljes hossz: 21,5 cm
Használható maximális hossz: 12 cm
Használható minimális hossz: 11 cm
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Szarv hossza: 6,5 cm
Kifolyócső belső átmérője: 1,7 cm
Legkeskenyebb vibrátor átmérő: 2,5 cm
Legszélesebb vibrátor átmérő: 3 cm
Súly: 225 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

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