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Vibračné vajíčko na elektrosex Midnight Dream

Údržba

Vajíčko je vodotesné, takže jeho údržba nie je vôbec zložitá. Hračku opláchnite vo
vlažnej vode s kvapkou mydla. Dezinfekcia pomôcok hračku udrží v lepšej čistote a
navyše ju zbaví všetkých fujtajblov a baktérií. Po uschnutí vajíčko uložte späť do
krabičky alebo textilného vrecka, aby na seba materiály ostatných hračiek nemohli
pôsobiť a poškodiť sa.

Nabíjanie

Pred prvým použitím vajíčko plne nabite. Predĺžite tým životnosť batérie. Na nabitie
slúži USB káblik, ktorý má 2 koncovky, takže môžete dobiť ako ovládanie, tak vajíčko
naraz. Druhú stranu kábla zapojte do adaptéra na mobilný telefón.

Celková doba nabíjania je podľa návodu 1 hodina. Podľa nášho testovania nabíjanie
trvalo cca 1 a pol hodinky. Pri spustení na väčšej intenzite by batéria mala vydržať
1 hodinu, pri menšej intenzite 2 hodiny.

Počas nabíjania bliká svetielko v guľôčke na konci šnúrky. Keď bude vajíčko spolu
s ovládačom nabité, spoznáte to podľa stáleho svietenia vajíčka aj ovládača. Výrobca
odporúča nabíjanie doplna jedenkrát za 6 mesiacov.

Ovládanie

V ovládaní nehľadajte žiadne zložitosti. Vajíčko zapnete podržaním dolného tlačidla na šnúrke. Zapnutie spoznáte
podľa svietiaceho tyrkysového svetielka na koncovej guľôčke. Vibračné programy zapnete a prepínate pomocou
prostredného tlačidla na ovládači. Elektroprogramy zase pomocou spodného tlačidla. Vajíčko vypnete pridržaním
vrchného tlačidla.

Vibračné programy

Vajíčko ponúka 7 vibračných a 5 elektrostimulujúcich programov.

Klasické vibrácie1.
Intenzívnejšie klasické vibrácie2.
Najintenzívnejšie klasické vibrácie3.
Zosilňujúce prerušované vibrácie4.
Prerušované pulzné vibrácie5.
Rýchlejšie prerušované pulzné vibrácie6.
Tri rýchlejšie a jedna dlhšia vibrácia7.

E-stimulačný stupne:
Najslabší výboje1.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Slabé výboje2.
Stredná výboje3.
Silnejší výboje4.
Najsilnejšie výboje5.

Vodeodolnosť

Vajíčko má vodotesnú úpravu, preto si ho vezmite aj do vane alebo bazéna a vychutnajte si slastnú chvíľku napríklad
pri svite sviečok. Majte ale na pamäti, že nesmiete používať elektrostimulačné programy, pretože sú vo vode
nebezpečné.

Dizajn a tvar

Vajíčko pripomína veľkú spermiu. Má oválny tvar s okrúhlym zakončením a pevnú elastickú šnúrku s guľôčkou na
konci pre pohodlné vytiahnutie hračky z vagíny. Pomôcka sa dobre drží v ruke a ovládač padne presne do dlane.
Vajíčko sa ukrýva v krásnej krabičke a bude parádne ako darček.

Materiál

Silikónový materiál pohladí kožu ako zamat. Vajíčko aj ovládanie zdobia pozlátené tlačidlá z plastu, ktoré dodávajú
hračke šmrnc.

Farba

Kombinácia modrej a zlatej farby vyvolá túžbu po vzrušení a odhalení milostného priania.

Rozmery

Pomôcka má strednú veľkosť a dobre sa zavádza, takže si ju vychutnajú aj začiatočníci.

Vajíčko:

Celková dĺžka aj so šnúrkou: 18,7 cm
Dĺžka vajíčka bez šnúrky: 7,5 cm
Priemer najširšej časti vajíčka: 2,9 cm
Hmotnosť 68 g

Ovládanie:

Celková dĺžka: 7,8 cm
Priemer v najširšej časti: 3,1 cm
Hmotnosť: 17 g
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Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej
kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať
zodpovednosť.
• Nebezpečenstvo zástavy srdca. Nepoužívať v prípade, že máte kardiostimulátor, trpíte srdcovou arytmiou alebo
inými srdcovými problémami.
• Nepoužívať v tehotenstve.
• Nemal by prísť do styku s vodou.
• Elektródy neprikladajte na krk, spánky a súčasne na chrbát a hrudník.
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