
                               Návod k použití SVAKOM Vesper

FUNKCE
● 11 barevných vibračních režimů
● Duální motory pro dvojí potěšení
● Funkce vytápění
● Silné vibrace
● Náš vůbec nejsilnější režim - režim vyvrcholení
● Clitoris a stimulátor G-bodu
● 1 metr ponorný, snadno se čistí
● Ekologický ABS a ultra měkký silikon
● Dobíjecí pomocí přiloženého kabelu USB: Všechny produkty SVAKOM by měly být nabíjeny adaptérem 
výstupního napětí / proudu 5V / 1A.

Lubrikace: 
Jenom lubrikanty na bázi vody, silikonové zničí povrch, pokud se tak stane nebudeme brát zřetel na reklamaci

Funkce vytápění
Funkce ohřevu Vesper se ovládá 1 tlačítkem nezávisle. Funkce nepřetržitého ohřevu na 38 ° C / 100 ° F simuluje 
teplotu člověka a poskytuje vám skutečný a vzrušující zážitek.

11 barevných vibračních režimů
Vesper má 10 různých režimů plus inteligentní režim SVAKOM, který vás provede úžasnou sexuální cestou od 
začátku do konce. Poskytne vám více způsobů, jak prozkoumat sebe s pulzujícími vzory, stálými vibracemi nebo 
měkkým režimem.

IPX4 vodotěsný 
Vesper je odolný proti stříkající vodě - úroveň IPX4. IPX4 Waterproof znamená, že Vesper je chráněn před 
stříkající vodou. Při čištění produktu omyjte silikonovou část tekoucí vodou z vodovodu. Z preventivních důvodů 
opatrně otřete kov a nabíjecí port suchým hadříkem. Nesmíte ho utopit na reklamaci nebudete mít nárok.

Ideální prostimulaci klitorisu a bodu G
Vesper navržený s flexibilním tvarem V a na každém konci má 2 různé velikosti hlav, které mohou stimulovat G-
Spot a klitoris současně. Díky své mimořádné flexibilitě je dokonale vhodný pro každého.

SPECIFIKACE

Materiál: Ultra měkký silikon + ABS bezpečné pro tělo
Velikost: 148 * 32 * 42 mm
Hmotnost: 118 g
Teplota ohřevu: 38 ° / 100 ° F
Doba ohřevu: Asi 3 minuty
Typ baterie: Polymerní lithiová baterie
Kapacita baterie: 500 mAh
Doba nabíjení: 1 hodina
Použití času: 2 hodiny
Vodoodpudivost IPX4 vodotěsný
Vibrační režimy:   10 + 1



Jak používat tlačítka?

                      Co je režim vyvrcholení je to nejsilnější režim vibrátoru

Na 1 rok záruka se vztahuje na jeden rok od data zakoupení. Pokud během tohoto období dojde k problému s 
kvalitou, můžete reklamovat a získat náhradu zdarma. Upozorňujeme, že naše záruka zahrnuje problémy 
způsobené vadami materiálu, výrobními vadami a součástmi, které ovlivňují normální fungování. 
Škody způsobené nesprávnou obsluhou, nadměrným odřením a demontáží výrobku jsou vyloučeny 
z našeho záručního rozsahu.


