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Adore Play With Me tlaková pomôcka + darček Toybag

Údržba

Údržbu vodoodolnej pomôcky zvládnete ľavou zadnou. Stačí ju po každom použití umyť
vodou a jemným mydlom, hlavne v oblasti hubičky. Dezinfekcia a starostlivosť o erotické
pomôcky sa potom postará o finálne dočistenie, ktoré zbaví pomôcku aj mikroskopických
nečistôt. Nakoniec už stačí len hračku osušiť a uložiť ju do pôvodného obalu alebo
textilného vrecka, aby sa jej materiál nedotýkal iných hračiek vo vašej zásuvke slasti.

Nabíjanie

Tlaková pomôcka Adore Play With Me býva z výroby spravidla čiastočne nabitá. Ale aby
ste predĺžili životnosť batérie, odporúčame ju pred prvým nabitím dobiť doplna. Nabíjanie
trvá cca 1 hodinu. Stačí pripojiť priložený USB kábel k powerbance alebo cez adaptér do
elektrickej zásuvky a druhý koniec vsunúť do spodnej časti rukoväti. Hneď ako prestane
blikať dióda na prostrednom tlačidle, Adore pripravený pripravený ukázať, čo vie. Dĺžka
jeho výdrže potom samozrejme záleží na tom, ako veľmi bude makať. Pri najväčšej
intenzite stimulácie dokáže dráždiť klitoris alebo bradavky cca 1,5 hod. Späť do formy sa
potom dostane za cca 1,5 hod.

Ovládanie

Ovládanie hravo zvládnete. Stačí 3 sekundy pridržať prostredné tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie hračky. Ak
budete chcieť pridávať na intenzite, krátko stlačte vrchné tlačidlo so znakom plus (+). Pre zníženie intenzity zase
stlačte spodné tlačidlo so znakom mínus (-).

Vodeodolnosť

Adore Play With Me má vodoodolnú úpravu. Po akcii ho preto jednoducho opláchnite pod tečúcou vodou a tešte sa na
ďalšie spoločné chvíle.

Dizajn a tvar

Pomôcka pôsobí nenápadne a svojím tvarom pripomína trochu dámsku lodičku. Podlhovastá rukoväť padne dobre do
ruky a zľahčí cestu k orgazmu. Tlačidlá na rukoväti ľahko nahmatáte, takže hravo znížite alebo zvýšite intenzitu
tlakových vĺn. Na zadnej strane hračky potom nájdete lesklý, pozlátený pliešo, ktorý podčiarkuje elegantný vzhľad
pomôcky. Hubička má menší otvor na presnú stimuláciu klitorisu.

Materiál

Jemný silikón je šetrný ku všetkým citlivým miestam na tele. Náš sloní tím naň nedá dopustiť nielen kvôli jeho
hladkému povrchu, ale tiež kvôli neporéznym vlastnostiam.
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Farba

Hravá sýtoružová vytiahne z fantázie aj tie najzvrhlejšie predstavy a odhodí všetky zábrany, ktoré by mohli stáť
v ceste búrlivému orgazmu.

Rozmery

Adore Play With Me nie je žiadny velikán, takže z neho môžete urobiť verného kamaráta pre každú situáciu. Zmestí sa
do kabelky, pod vankúš a pri sexe sa nikomu ani ničomu nepletie do cesty.

Celková dĺžka: 11,5 cm
Šírka rukoväti: 3 cm
Šírka hlavy: 4,5 cm
Priemer hubičky: 1,5 cm
Hmotnosť: 72 g

Informácie o likvidácii odpadov

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické
výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho
odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a
ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od
miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty.

Dovozca a výrobca
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