Mužské tělo skýtá množství erotogenních
zón. Při jejich objevování nespěchejte – trpělivost přeci přináší růže. Uvidíte sami, jak
sladká bude Vaše odměna.

BOB / EARL NÁVOD PRO UŽIVATELE

kud je v textu zmiňován výrobek BOB, je vše totožné i pro mod
Pokud
model
L..
EARL..
em Vám k pořízení BOB/EARL, předmětu pro
ro potěšení.
Blahopřejeme
RLe věnujte,
Dříve, než se blíže seznámíte se svým BOBem/EARLem,
ro uživatele.
prosím, chvíli pro
pročtení informací v tomto návodu pro

BOB je předmět pro potěšení, který Vám poskytne vzrušující napětí
m
jící
a maximální
rozkoš. Je stvořený pro anální dobrodružství, přinášející
esk
neskutečné
a dlouhotrvající vzrušení. Kroužek pro uchopení Vá
Vám
ožn plně kontrolovat Vaše slastné hry. S BOBem si můžete
ete užíumožní
skré
vat diskrétního
potěšení, ale můžete se o něj také podělitt se svým
em/
partnerem/partnerkou
během milostného spojení... Jee zzamýšlen
pouze jako hr
hračka pro dospělé.

Bod rozkoše

www.lelodesign.cz

www.lelodesign.cz
elo
o e

Kroužek pro
Krou
uchopení
hop
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POUŽITÍ
ro jjednodušší použití naneste lubrikační gel (nejlépe na bázi vody).
ody
Pro
še ssvaly
Jako m
malou předehru vyzkoušejte nejprve hrátky s prsty, vaše
olní a tím dosáhnete příjemnějšího vsunutí Vaší hračky.
y. M
se uvolní
Mnoho
éto „předehře“ dává přednost poloze na bokuu s nohama
lidí při této
nam těsně u břicha. Tato stabilní poloha (aa sa
(resp.kolenama)
samozřejmě
Váš BOB) Vám
slast a
ám navíc nejlépe dovolí objevovat překrásnou
ekrá
ré ttoužíte. Používejte ho však velicee o
rozkoš, po které
opatrně, nepoudy se nesnažte zavést BOBa dále než po kroužek.
žívejte násilí a nikdy
Pokud ucítíte bolest,t, o
okamžitě Vaši hru zastavte!
vte!

www.lelodesign.cz
ww
w.le esign c

www.lelodesign.cz

• 5

• 6

TIPY A TRIKY

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

BOB
OB je stvořen především pro masáž „pánského bodu G“ – pro
prostaty.
y. M
Mnoho lidí si však užívá vzrušení a rozkoše pouze přii uumíséto erotické pomůcky na správné místo. Právě v tom
m sspočívá
tění této
tajemstvíí pr
produktů LELO – každý si může vybrat to, co mu přinese
něj vzrušení. BOB je navíc skvělá příležitost
st p
nejintenzivnější
pro experimentování během
ěhe milování. Zahrajte si s partnerem
m či
č partnerkou
na badatele. Uvidíte,
vidít že možností, jak BOBa používat,
ívat je celá řada.

Životnost Vašeho BOBa prodloužíte, pokud se o něj budete
Živo
det
správně
ávn starat. LELO Vám doporučuje nepoužívat lubrikanty
anty na
bázi silikonu
ilik
– to by mohlo porušit povrch - mohl byy sse stát
lepkavým.
Nejvhodnější jsou lubrikanty na bázi vody. Pokud
m. N
oku chcete použít lub
lubrikant založený na silikonu, vyzkoušejtee hho nejprve
na malé části
ti ppřístroje. EARL je vhodný pro oba typ lubrikantů.
Jako lubrikantyy nnikdy nepoužívejte krémy na ruce
uce nebo masážní
oleje.

EARL je umělecké dílo
dílo, vyrobené z ryzí ocelili nnebo pozlacené 18ti
karátovým zlatem. To ho činí neodolatelným
m pro ty z Vás, kteří dokáží využít smyslnosti žáru
ru a mrazu. Pro zah
zahřátí, držte Vašeho EARLa pár minut v rukou. Pro oc
ochlazení EARLa
AR umístěte do ledničky a
ponechte ho tam dokud teplota
lo nebude
ud splňovat Vaše představy.

Vašeho BOBa omyjtee vž
vždy před i po každém
dém použití horkou vodou a antibakteriálním mý
mýdlem, osuštee ho ručníkem či utěrkou.
K čištění nepoužívejte alkohol,
koh benzín
n nnebo aceton.

www.lelodesign.cz

Nenechávejte
enechávejte Vaši hračku
račku na přímém slunc
slunci a nevystavujte ji
prachu
achu a extrémnímu horku. Skladujte ho mimo hračky a jjiné
materiály.
teriály.
iá

www.lelodesign.cz

Pokud máte s Vaším výrobkem
problémy nebo pokud máte
kem nějaké jinéé pr
otázky týkající se jeho obsluhy,
sluh obraťte se laskavě
kavě na: info@lelodesign.cz
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SPECIFIKACE

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Materiál
ate

lékařský silikon / ryzí ocel / 18ti karátové pozlacení
ení

Povrchová
hov úprava

hedvábná/ lesklá

Velikost

96 x 32 mm

Váha

32 g

Odvolání – použití na vlastní nebezpečí
uto nezodpovídají a ne
LELO ani jeho distributoři
neručí za používání přístroje rozkoše.
Model nesmí být měněn za úúčelem zd
zdokonalení bez předběžného
ozornění.
upozornění.

www.lelodesign.cz

008 LELO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
© 2008
ED
NAVRHLA A VYVINULA LEL
LELO SWEDEN.
SESTROJILA LELO CLR.

FunConcept
unC
s.r.o. poskytuje na BOB/EARL záruku v trvání DVOU
VO
LET od data nákupu, na závady vzniklé špatným provedením
m nnebo
pole
vadou ma
materiálu. Pokud zjistíte závadu a uvědomíte o ní společnost
FunConcept
cep s.r.o. v záruční lhůtě, vymění FunConcept
pt s.r.o. dle
váž výrobek bezplatně.
vlastního uvážení
du (tj. vyplněného
Záruka platí jenn p
při předložení příslušného dokladu
mu
upu z nějž vyplývá,
registračního formuláře
nebo stvrzenky o nákupu),
že datum reklamacee sp
spadá do záruční lhůty.
oku je závada způsobena
ben neúmyslným poškoZáruka není platná, pokud
žití nebo zanedbáním
dbá
zením, nesprávným použitím
péče.
mů FunConcept
onc s.r.o. akceptovat vráceZ hygienických důvodů nemůže
mě BOB
B z jiných než výše uvedených
né zboží nebo provádět výměnu
vodů, jakmile došlo k rozbalení.
rozba
důvodů,

www.lelodesign.cz

ŠE
E UVEDENÁ PROHLÁŠENÍ NEMAJÍ VLIV NA VAŠE Z
VÝŠE
ZÁKONNÁ PRÁVA.
FunConcept s.r.o.
Distributor značek Fun Factory,
acto LELO a Je Joue
pro Českou a Slovenskou
ou rrepubliku
Tel.: +420 777 162 877
77
E-mail: info@lelodesing.cz
esin
www.funtoys.czz
www.lelodesign.cz
sign
www.funconcept.cz
onc
www.jejoue.cz
oue

ZKUSTE
STE TAKÉ
DALŠÍ ZNAČKY
ZN
DISTRIBUOVANÉ
UOV
FUNCONCEPT
EP S.R.O.

FunConcept
Co
s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955
Česk

• 9

• 10

