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Adore Lilien tlakový vibrátor

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru hravě zvládnete. Po orgasmu vaginální část opláchněte
pod tekoucí vodou s kapkou mýdla. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech nečistot a
dotáhne údržbu do konce. Pak už jen stačí suchý vibrátor uložit do originálního obalu nebo
textilního pytlíku, aby na sebe materiály ostatních hraček nemohly působit a poškodit se.

Nabíjení

Tlakový vibrátor je z výroby z části nabitý, ale před prvním použitím ho doporučujeme
dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Pomůcka se dobíjí pomocí moderního USB
nabíjení. Jeden konec kabelu s konektorem zatlačte do zaslepené zdířky, kterou najdete
na rukojeti hračky pod označením DC. Opačnou stranu kabelu zapojte do powerbanky
nebo adaptéru na mobilní telefon.

V průběhu dobíjení trvajícího 180 minut problikají diody na ovládacím panelu. Na konci
dobíjecího procesu pak zůstanou svítit. S plně nabitým tlakovým vibrátorem si užijete 2 a
půl hodiny slasti.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí dvou tlačítek se rychle naučíte. Vibrátor zapnete i vypnete delším podržením spodního
ovládacího tlačítka za doprovodu modrého podsvícení. Stejným způsobem zapnete nebo vypnete i tlakovou stimulaci
(tlačítko s označením „O“). Vibrační i tlakové programy přepnete krátkým stisknutím tlačítek.

Při hrátkách můžete mít podle nálady zapnuté obě funkce najednou nebo každou zvlášť.

Vibrační programy

Z nabídky 10 vibračních módů si vyberte svůj oblíbený.

Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – nejsilnější intenzita3.
Stejně dlouhé krátké pulzy4.
Stejně dlouhé rychlejší pulzy5.
Jemné rychlé pulzy6.
Střídání dlouhých, krátkých a rychlých pulzů7.
Čtyři krátké a dva dlouhé pulzy8.
Vlnovka ze slabších a silnějších vibrací9.
Vlnovka s postupným navyšováním vibrací10.
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Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, proto ho po akci snadno umyjete. K vodním hrátkám se ale pomůcka nehodí,
protože by do konektoru mohla zatéct voda. Užijte si proto orgasmus raději na souši.

Design a tvar

Designovka k pomilování. Přesně takto bychom tlakový vibrátor Adore Lilien popsali. Tlaková část ve tvaru růže
potěší všechny romantické duše. Rukojeť pomůcky s jemnými vroubky se dobře drží v ruce a díky pevné konstrukci
s přesností zacílí bod G. Tlaková hubička skvěle doléhá na klitoris, ze kterého nekompromisně vyždímá i několik
orgasmů za sebou.

Materiál

Hebounký silikon hýčká intimní partie jako v bavlnce. Tělo pomůcky, vyrobené z odolného ABS plastu, vibrátoru
propůjčuje dlouhou životnost a pevnost.

Barva

Sytě růžová barva vibrátoru ozdobená zlatým lemováním evokuje eleganci, lásku, romantiku a něhu. Vybízí k jemným
dotekům i splnění odvážných fantazií.

Rozměry

Vibrátor padne pohodlně do dlaně a svou velikostí potěší i začátečnice.

Celková délka: 15,2 cm
Použitelná délka vaginální části: 10 cm
Průměr vaginální části: 3 cm
Průměr hubičky na klitoris: 1,7 cm
Hmotnost: 107 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
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