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Vibrátor na elektrosex Midnight Wand

Údržba

Údržbu vibrátora zvládnete aj so zaviazanými očami. Vďaka jeho vodotesnosti ho bez starostí
môžete opláchnuť pod prúdom vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok šetrne čistí všetky typy
materiálov erotických pomôcok.

Nabíjanie

Odporúčame vibrátor nabiť pred prvým použitím, aby sa predĺžila jeho výdrž a životnosť
batérie. Nabijete ho pomocou USB kábla, ktorý zastrčíte do zaslepenej nabíjacej dierky. Tú
nájdete na spodnej špičke vibrátora a výrobca ju označil písmenami DC. Počas nabíjania
blikajú pod ovládacím panelom tri modré kontrolky. V momente plného nabitia zostanú
kontrolky svietiť. Počas testovania sme zistili, že jedno nabíjanie trvá cca 3 hodiny a vibrátor
potom vydrží vibrovať (pri najnižšom stupni intenzity) až 2,5 hod. Pri testovaní maximálnej
intenzity elektro timulací a najvyššej rýchlosti Midnight Wand vydržal v prevádzke 1,5 hod.

Ovládanie

Intuitívne ovládanie sa naučíte počas chvíľky. Dlhším stlačením tlačidla so symbolom pre
zapnutie / vypnutie vibrátor zapnete. To isté urobíte aj vo chvíli, keď ho budete chcieť vypnúť.
Zapnutie spoznáte vďaka tomu, že sa rozsvieti modrá dióda pod tlačidlom. Pridržaním
prostredného tlačidla spustíte vibrácie a rovnakým tlačidlom si potom zvolíte jeden zo
siedmich vibračných programov. Vrchný tlačidlo so symbolom blesku slúži pre nastavenie
piatich rôznych elektrických stimuláciou.

Vibračné programy

So 7 vibračnými programami a 5 intenzitami elektrostimulácia sa vybláznite.

Klasické vibrácie – slabé intenzity1.
Klasické vibrácie – stredná intenzity2.
Klasické vibrácie – silné intenzity3.
Dlhé vzostupujúce rýchlo tepajúca pulzné vibrácie4.
Krátke rýchle pulzné vibrácie5.
Krátke pomalší pulzné vibrácie6.
Dve krátke pulzné vibrácie vystrieda jedna dlhá7.

Vodeodolnosť

Vibrátor pre elektrosex vo vodotesnej úprave znesie akékoľvek kúpaní alebo sprchovaní. Ale pamätajte, že pri
vodných hrách musíte vypnúť elektrostimuláciu!

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Dizajn a tvar

Vibrátor so zaoblenými tvarmi a zahnutím pre stimuláciu bodu G disponuje aj ohybným výbežkom na klitoris, ktorý
dobre prilieha. Preto sa prispôsobí každej žene na mieru. Zaujímavé a funkčné detaily vo forme zlatých plieškov na
špičke vibrátora pôsobí elegantne a intenzívne stimulujú bod G elektroimpulsy. Celkovo nám vibrátor pripomína
trochu jelenej parůžek, ktorý sa v ruke dobre drží a ľahko sa s ním manipuluje.

Materiál

Na dotyk hodvábny silikónový materiál si zamilujete. Vďaka kvalitnému, neporéznemu silikónu je vibrátor Midnight
Wand flexibilný a odolný.

Farba

Modrofialová farba v kombinácii so zlatými plieškami na špičke vibrátora vás odnesie so sebou ďaleko ústrety
rozbúrenému oceánu slasti.

Rozmery

Svojimi rozmermi vibrátor poteší začiatočníčky i skúsené dračica. Skvele padne do ruky a dobre stimuluje bod G.

Dĺžka: 21,5 cm
Použiteľná dĺžka vibrátora: 12 cm
Dĺžka výbežku: 5,5 cm
Priemer vibrátora v najširšej časti: 3,3 cm
Priemer vibrátora v najužšej časti: 2,1 cm
Priemer výbežku: 2,5 cm
Hmotnosť: 230 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.
• 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.

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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• 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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