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Adore Lilien tlakový vibrátor

Údržba

Údržbu vodoodolného vibrátora hravo zvládnete. Po orgazme vaginálnu časť opláchnite
pod tečúcou vodou s kvapkou mydla. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých
nečistôt a dotiahne údržbu do konca. Potom už len stačí suchý vibrátor uložiť do
originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby na seba materiály ostatných hračiek
nemohli pôsobiť a poškodiť sa.

Nabíjanie

Tlakový vibrátor je z výroby sčasti nabitý, ale pred prvým použitím ho odporúčame dobiť
doplna. Predĺžite tým životnosť batérie. Pomôcka sa dobíja pomocou moderného USB
nabíjania. Jeden koniec kábla s konektorom zatlačte do zaslepenej zdierky, ktorú nájdete
na rukoväti hračky pod označením DC. Opačnú stranu kábla zapojte do powerbanku alebo
adaptéra na mobilný telefón.

V priebehu dobíjania trvajúceho 180 minút preblikajú diódy na ovládacom paneli. Na konci
dobíjacieho procesu potom zostanú svietiť. S plne nabitým tlakovým vibrátorom si užijete
2 a pol hodiny slasti.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou dvoch tlačidiel sa rýchlo naučíte. Vibrátor zapnete aj vypnete dlhším podržaním
spodného ovládacieho tlačidla za sprievodu modrého podsvietenia. Rovnakým spôsobom zapnete alebo vypnete aj
tlakovú stimuláciu (tlačidlo s označením „O“). Vibračné aj tlakové programy prepnete krátkym stlačením tlačidiel.

Pri hrách môžete mať podľa nálady zapnuté obe funkcie naraz alebo každú zvlášť.

Vibračné programy

Z ponuky 10 vibračných módov si vyberte svoj obľúbený.

Klasická vibrácia – nízka intenzita1.
Klasická vibrácia – stredná intenzita2.
Klasická vibrácia – najsilnejšia intenzita3.
Rovnako dlhé krátke pulzy4.
Rovnako dlhé rýchlejšie pulzy5.
Jemné rýchle pulzy6.
Striedanie dlhých, krátkych a rýchlych pulzov7.
Štyri krátke a dva dlhé pulzy8.
Vlnovka zo slabších a silnejších vibrácií9.
Vlnovka s postupným navyšovaním vibrácií10.
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Vodeodolnosť

Vibrátor má vodoodolnú úpravu, preto ho po akcii ľahko umyjete. K vodným hrám sa ale pomôcka nehodí, pretože by
do konektora mohla zatiecť voda. Užite si preto orgazmus radšej na súši.

Dizajn a tvar

Dizajnovka na pomilovanie. Presne takto by sme tlakový vibrátor Adore Lilien opísali. Tlaková časť v tvare ruže poteší
všetky romantické duše. Rukoväť pomôcky s jemnými vrúbkami sa dobre drží v ruke a vďaka pevnej konštrukcii
s presnosťou zacieli bod G. Tlaková hubička skvele dolieha na klitoris, z ktorého nekompromisne vyžmýka aj niekoľko
orgazmov za sebou.

Materiál

Hebký silikón rozmaznáva intímne partie ako v bavlnke. Telo pomôcky, vyrobené z odolného ABS plastu, vibrátoru
prepožičiava dlhú životnosť a pevnosť.

Farba

Sýtoružová farba vibrátora ozdobená zlatým lemovaním evokuje eleganciu, lásku, romantiku a nehu. Nabáda
k jemným dotykom aj splneniu odvážnych fantázií.

Rozmery

Vibrátor padne pohodlne do dlane a svojou veľkosťou poteší aj začiatočníčky.

Celková dĺžka: 15,2 cm
Použiteľná dĺžka vaginálnej časti: 10 cm
Priemer vaginálnej časti: 3 cm
Priemer hubičky na klitoris: 1,7 cm
Hmotnosť: 107 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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