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Adore Yonix léghullámos vibrációs tojás + ajándék
Toybag

Karbantartás

A vízálló tojás karbantartása csak néhány percet vesz igénybe. Minden
használat előtt és után alaposan szappanozza be a készüléket, és öblítse le
meleg vízzel. A Segédeszközök fertőtlenítése csak hab a tortán a játékok
tisztításakor, hiszen olyan mikroszkopikus szennyeződéseket is eltávolít,
amelyeket szabad szemmel észre sem vennél. Mosás után a vibráló tojást
alaposan szárítsa meg egy puha ruhával, és törölje szárazra a nyomószivacsot
egy fülpiszkálóval. Végül helyezze a játékot egy szövetzsákba vagy eredeti
dobozba, hogy ne érintse meg a többi szexuális játékot az élvezetes fiókjában.
A különböző anyagok gyakran kémiai reakcióba lépnek egymással, és
károsítják egymást.

Töltés

A gyártó a készüléket körülbelül 60%-os töltöttséggel küldi. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt töltse fel
teljesen a játékot, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. A mellékelt USB-kábel a töltéshez
használható. A kerek csatlakozója a töltőnyílásba csatlakozik, amelyet a gyártó ügyesen elrejtett a kütyü alsó,
hegyes nyomású részében, közvetlenül a játék két részét összekötő szilikonzsinór kezdete felett. Ezután
csatlakoztassa a kábel másik végét a powerbankhoz vagy egy hálózati adapteren keresztül egy konnektorhoz. Töltés
közben a vezérlőgombok alatti fények villognak. Amikor az akkumulátor feltöltődik, ami körülbelül 1,5 órát vesz
igénybe, a fények égve maradnak. A töltés után a készülék körülbelül 1 óra 15 percig rezeg.

Vezérlés

Az intuitív, kétgombos kezelés gyorsan megtanulható. A gyűrűs felső gomb a szerszám nyomó részét vezérli.
A bekapcsoláshoz csak nyomja meg körülbelül egy másodpercig, hogy a fúvókában beinduljon a nyomásstimuláció.
Rövid megnyomás váltja az ingerlési módokat, és végül egy hosszabb megnyomás ismét kikapcsolja a
nyomásimpulzusokat.

Az alsó, M betűs gomb a tojás rezgésprogramjait vezérli. Pontosan ugyanúgy kapcsolja be és ki, mint a készülék
előző, nyomástartó részét. A programváltáshoz csak röviden kell megnyomnia a gombot.

Ha a kütyü mindkét részében az utolsó, 10. üzemmódra kattint, akkor az újbóli rövid megnyomás után visszatér az
első stimulációs vagy rezgésprogramhoz.

Működés közben észre fogja venni, hogy a vezérlőgombok alatti jelzőfények a rezgés- és nyomásmódok ritmusának
megfelelően világítanak vagy villognak.
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Vibrációs programok

A 10 rezgési programból és a nyomásmódokból álló menüből megtalálhatja a stimulációs módok kedvenc
kombinációját.

Vibrációs programok a tojásban

Klasszikus alacsony intenzitású rezgés1.
Klasszikus közepes intenzitású rezgés2.
Klasszikus nagy intenzitású vibráció3.
Rövid gyors impulzus rezgés4.
Hosszú gyors impulzus rezgés5.
Felszálló rezgés6.
Négy rövid impulzus helyett egy hosszú impulzus7.
Emelkedő és csökkenő rezgések kombinációja8.
Három rövid impulzus helyettesít egy hosszú impulzust9.
Lassú, közepes és ultragyors impulzusrezgések váltakozása10.

Vízállóság

Az Adore Yonix vibrating egg vízálló kivitelű. Ezért könnyen mosható, de ne vigyük vízzel és illatos habbal teli
fürdőbe. A víz beszivárog a töltőnyílásba, és megrozsdásítja az egész rezgőmotort.

Design és alak

A 2in1 vibráló eszköz exkluzívnak és modernnek tűnik. A nyomócsővel ellátott kezelőrész egy kicsit madarat idéz
bennünk. Összességében a játék jól érzi magát a kézben, és a keskeny, ovális alakú tojás nagyszerűen bevezethető a
hüvelybe.

Anyag

A vibráló tojás selymesen puha tapintású szilikon anyagból készült, amely hipoallergén és nem porózus
tulajdonságokkal rendelkezik. Imádni fogod lüktető ujjbegyeidet végigcsúsztatni a sima felületen, hogy felfedezz
minden barázdát és ráncot. A kemény műanyagból készült díszes arany díszítés olyan puha, mint a szilikon.

Szín

A fényűző türkizkék szín az arany szegéllyel kombinálva kifinomultnak tűnik. A szerkentyű látványa mennyei,
boldogságos kényeztetésre késztet.

Méretek

Ergonómiailag és anatómiailag jól formázott, a szerszám jól fekszik a kézben.

A szerszám teljes hossza: 28 cm
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A kezelőrész magassága: 7,5 cm
A vezérlő rész szélessége: 4 cm
A kifolyócső belső átmérője: 1,5 cm
A kifolyócső külső átmérője: 2 cm
A csatlakozózsinór hossza: 13 cm
Vibráló tojás hossza: 7,5 cm
Vibráló tojás átmérője: 2,8 cm
Súly: 274 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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