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Wibrator typu "jajeczko", sterowany za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. 

używanie: 

Aplikacja Lovese Wearables dostępna jest w Sklepie Google Play (w urządzeniach z systemem Android) oraz w Apple Store (w urządzeniach 

marki Apple). Aplikacja posiada polską wersję językową. W celu połączenia urządzenia z telefonem należy aktywować usługę bluetooth. 

Aplikacja umożliwia sterowanie urządzeniem z dalekiego dystansu za pomocą Internetu oraz usługi bluetooth. 

Przed użyciem urządzenia w miejscach intymnych należy pokryć jego powierzchnię niewielką ilością lubrykantu na bazie wody. 

UWAGA: Ze względu na użycie silikonu w produkcji urządzenia, nie należy stosować środków nawilżających o innej bazie, niż woda, gdyż 

mogą one doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. 

czyszczenie i przechowywanie: 

Zachowanie pełnej funkcjonalności urządzenia wiąże się z jego właściwym użytkowaniem oraz przechowywaniem. 

Urządzenie należy dokładnie umyć każdorazowo przed i po użyciu. Całość myć ciepłą wodą z użyciem dobrej jakości mydła 

antybakteryjnego, a następnie spłukać i osuszyć ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol, 

naftę czy aceton. Należy unikać pozostawiania urządzenia pod wpływem promieni słonecznych oraz ekstremalnie wysokich temperatur. 

Przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu, z dala od innych urządzeń i materiałów. 

specyfikacja: 

materiał: silikon medyczny bez zawartości ftalanów 

wymiary: 180 mm (długość całkowita), 80 mm (długość jajeczka), 34,7 mm (szerokość), 35,5 mm (wysokość), 122 mm (długość ogonka) 

zasilanie: akumulator litowo-jonowy (ładowanie poprzez USB) 

Aplikacja "Lovense Wearables" jest kompatybilna z systemami: iOS/Android/Mac OS/Win7/Win8/Win10. 

o marce: 

Lovense to zupełnie nowa jakość życia seksualnego. To urządzenia, w istnienie których jeszcze do niedawna trudno byłoby nam uwierzyć, a 

to ze względu na niesamowitą technologię, która za nimi stoi. Lovense pozwoli Wam przeżycie rozkoszy zarówno samemu, jak i w trakcie 

seksu z partnerem – i to bez względu na dzielącą Was odległość. Dzięki Lovense możecie doświadczyć niesamowitych wrażeń, które 

dotychczas były zarezerwowane wyłącznie dla właścicieli bardzo drogich zabawek erotycznych. 

Dzięki Lovense seks na odległość nie jest już ograniczeniem, ale fascynującym przeżyciem. 

 

Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne ryzyko. Ani Lovense, ani sprzedawca nie ponoszą 

odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego używania. 
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