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Adore Play With Me tlaková pomůcka + dárek Toybag

Údržba

Údržbu voděodolné pomůcky zvládnete levou zadní. Stačí ji po každém použití umýt
vodou a jemným mýdlem, hlavně v oblasti hubičky. Dezinfekce pomůcek se pak postará
o finální dočištění, které zbaví pomůcku i mikroskopických nečistot. Nakonec už stačí jen
hračku osušit a uložit ji do původního obalu nebo textilního pytlíku, aby se její materiál
nedotýkal jiných hraček ve vašem šuplíku slasti.

Nabíjení

Tlaková pomůcka Adore Play With Me bývá z výroby částečně nabitá. Ale abyste
prodloužili životnost baterie, doporučujeme ji před prvním nabitím dobít do plna. Nabíjení
trvá cca 1 hodinu. Stačí připojit přiložený USB kabel k powerbance nebo přes adaptér do
elektrické zásuvky a druhý konec vsunout do spodní části rukojeti. Jakmile přestane blikat
dioda na prostředním tlačítku, je Adore připravený ukázat, co umí. Délka jeho výdrže pak
samozřejmě záleží na tom, jak moc bude makat. Při největší intenzitě stimulace dokáže
dráždit klitoris nebo bradavky cca 1,5 hod. Zpátky do formy se pak dostane za cca
1,5 hod.

Ovládání

Ovládání hravě zvládnete. Stačí 3 sekundy přidržet prostřední tlačítko pro zapnutí anebo vypnutí hračky. Pokud
budete chtít přidávat na intenzitě, krátce zmáčkněte vrchní tlačítko se znakem plus (+). Pro snížení intenzity zase
stiskněte spodní tlačítko se znakem mínus (-).

Voděodolnost

Adore Play With Me má voděodolnou úpravu. Po akci ho proto jednoduše opláchněte pod tekoucí vodou a těšte se na
další společné chvíle.

Design a tvar

Pomůcka působí nenápadně a svým tvarem připomíná trochu dámskou lodičku. Podlouhlá rukojeť padne dobře do
ruky a zjednoduší cestu k orgasmu. Tlačítka na rukojeti snadno nahmatáte, takže hravě snížíte nebo zvýšíte intenzitu
tlakových vln. Na zadní straně hračky pak najdete lesklý, pozlacený plíšek, který podtrhuje elegantní vzhled
pomůcky. Hubička má menší otvor pro přesnou stimulaci klitorisu.

Materiál

Jemný silikon je šetrný ke všem citlivým místům na těle. Náš sloní tým na něj nedá dopustit nejen kvůli jeho
hladkému povrchu, ale taky kvůli neporézním vlastnostem.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Barva

Hravá sytě růžová vytáhne z fantazie i ty nejzvrhlejší představy a odhodí všechny zábrany, které by mohly stát
v cestě bouřlivému orgasmu.

Rozměry

Adore Play With Me není žádný velikán, takže z něj můžete udělat věrného kamaráda pro každou situaci. Vejde se do
kabelky, pod polštář a při sexu se nikomu ani ničemu neplete do cesty.

Celková délka: 11,5 cm
Šířka rukojeti: 3 cm
Šířka hlavy: 4,5 cm
Průměr hubičky: 1,5 cm
Hmotnost: 72 g

Informace o likvidaci odpadů

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde bude přijatý zdarma. Správnou likvidací produktu pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená u
rejstříkového soudu v Ostravě č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697 

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