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Vibrátor na elektrosex Midnight Impulse

Údržba

Vibrátor je vodotesný, ľahko ho tak namydlíte a umyjete pod tečúcou vodou. Dezinfekcia
pomôcok vám pomôže dotiahnuť čistenie k absolútnej dokonalosti, pretože zničí všetky
fujtablú. Aj tie, ktorých by ste si všimli len pod mikroskopom.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame vibrátor nabiť doplna, aby ste predĺžili jeho životnosť.
Nabíjanie trvá cca 2 hodiny a jeho priebeh signalizujú blikajúce tlačidlá, ktoré v momente
plného nabitia zostanú svietiť. Podľa výrobcu vydrží vibrátor bežať na najvyšší výkon 1 hod.,
Na najslabší výkon 2,5 hod. Nám vydržal bežať 1 hod. A 15 min. na najvyšší výkon a 2,5 hod.
na ten najmenší.

Ovládanie

Ovládanie je jednoduché na tri tlačidlá. Prvá je tlačidlo „Power“ s ikonkou spustenie a
funkciou „Travel Lock“. Stačí podržať tri sekundy a tlačidlo sa rozsvieti, potom je vibrátor
pripravený na použitie. Rovnakým spôsobom sa aj vypína. Nad ním je tlačidlo s vlnovkou pre
vibrácie, ktoré opäť stačí pridržať tri sekundy pre zapnutie aj vypnutie. Pre prepnutie
programu stačí krátke stlačenie. A tretie tlačidlo je pre elektro-stimuláciu. Ovládanie je
u neho rovnaké ako u vibrácií. Vibrátor je vybavený aj funkciou rýchleho vypnutia všetkých
funkcií dlhým stlačením tlačidlom „Power“.

Vibračné programy

Vybrať si môžete zo 7 vibračných programov a 5 stupňov elektro-stimulácia:

Vibračné programy:

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita3.
Vzostupnej pulzné vibrácie4.
Pulzné vibrácie – pomalší5.
Pulzné vibrácie – rýchlejší6.
Pulzné vibrácie – dva krátke a jeden dlhší pulz7.

E-stimulačný stupne:

Najslabší výboje1.
Slabé výboje2.
Stredná výboje3.
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Silnejší výboje4.
Najsilnejšie výboje5.

Vodeodolnosť

Všetky vodné divochov poteší vodotesné prevedenie vibrátora Midnight Impulse. Môžete s ním preto skočiť do vírivky
a uvoľniť telo aj myseľ horúcim kúpeľom, bublinkami a záplavou endorfínov. Pri vodných hrách si ale pamätajte jedno
pravidlo: Pri vodných hrách nesmiete použiť elektro stimuláciu!

Dizajn a tvar

V dizajnové škatuľke nájdete krásny modrofialový vibrátor. Jeho tvar je u ovládanie širšie, takže skvele padne do
dlane, potom sa zúži ako presýpacie hodiny a znovu rozšíri. Špičku vibrátora zdobia dve plôšky pre elektro stimuláciu.
Vďaka tvaru a farbe pôsobí elegantne a nežne.

Materiál

Zamatovo hebký silikón priamo pozýva k dotykom. Nebudete ho chcieť dať z ruky. Silikón máme najradšej, pretože je
anti-alergénne a ľahko sa udržiava.

Farba

Modrofialová farba uchváti oko a poteší dušu. Zlaté plôšky na bokoch vibrátora pridávajú na elegancii.

Rozmery

Páči sa nám, že Midnight Impulse nie je príliš veľký. Jeho veľkosť tak z neho robí skvelého sprievodca vo svete
elektro-stimulácia.

Celková dĺžka: 21,5 cm
Použiteľná dĺžka: 14,5 cm
Priemer v najširšej časti: 3,75 cm
Priemer v najužšej časti: 2,1 cm
Hmotnosť: 223 g

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.
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• 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.

www.ruzovyslon.cz
Ružový slon sro Pri stanici 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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