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Elektro Venušine guličky Midnight Drive + darček EEG
gel 500 ml

Údržba

Jednoduchá údržba vodotesných guličiek vám zaberie len pár minút. Stačí ich po
každom použití opláchnuť pod prúdom tečúcej vody. Dezinfekcia pomôcok vás zbaví
všetkých nečistôt, preto by ste ju mali zapojiť do čistiaceho rituálu. Suchú hračku
uložte oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba ich materiály nemohli pôsobiť a
poškodiť sa. Super bude originálny obal alebo textilné vrecko, z ktorého sa vám nikam
nezatúla ovládač.

Nabíjanie

Pomôcka aj ovládač sa pohodlne nabíja pomocou USB kábla. Koncovku s tenkým
konektorom zatlačte do zaslepenej zdierky, ktorú nájdete na konci stopky pod značkou
DC v guličkách a na užšej strane ovládača. Opačný koniec kábla s plochým
konektorom zapojte do adaptéra na mobilný telefón. Guličky prišli od výrobcu nabité
zhruba na 75% a vydržali v prevádzke cca hodinu, ale pred použitím odporúčame
hračku nabiť do plna. Šetríte tak batériu pomôcky. Pri najsilnejšom stupni vibrácií nám
pomôcka vibrovala 1 a pol hodiny a následné nabitie trvalo 70 minút. To, že sa guličky
nabíjajú, spoznáte podľa modro blikajúcej diódy, ktorá po nabití pomôcky svieti.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládnete ľavou zadnou. Guľôčky zapnete dlhším stlačením tlačidla na konci stopky, kde
nájdete aj značku DC. Vibrácie zapnete aj vypnete dlhším stlačením tlačidla s vlnovkou na ovládači pomôcky.
Rovnakým tlačidlom si tiež volíte vibračné programy. Tlačidlom so znakom blesku zase zapnete alebo vypnete a
následne ovládate elektropulzné programy. Venušine guličky vypnete buď ovládacím tlačidlom na ovládači, alebo
stlačením tlačidla na konci stopky.

Vibračné programy

O poriadny vietor v nohavičkách sa postará 7 vibračných a 5 elektrostimulačných programov.

Najslabšia plynulá vibrácia1.
Silnejšia plynulá vibrácia2.
Intenzívna plynulá vibrácia3.
Dlhá intenzívna plynulá vibrácia s krátkou prestávkou4.
Rýchla pulzná opakujúca sa vibrácia5.
Rýchlejšie pulzné opakujúce sa vibrácie6.
Striedanie jednej dlhšej a troch rýchlych pulzných vibrácií7.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Vodeodolnosť

Venušine guličky Midnight Drive sú vodotesné. Môžete si s nimi preto pokojne zaplávať. Majte ale na pamäti, že vo
vode nesmiete používať elektroimpulzy. Ublížili by ste si.

Dizajn a tvar

Guličky v typickom tvare presýpacích hodín, ktoré sa vo svojom strede zužujú do osieho pása, nám trochu
pripomínajú žubrienky. Dlhá silikónová šnúrka zakončená brmbolcom pre ľahké vyťahovanie guličiek je dosť pružná.
Ľahko ju preto schováte aj do nohavičiek. Celkovo sa guličky dobre držia v ruke, takže sa s nimi vyhráte aj pri
párových hrátkach.

Materiál

Vibrátor sa vyrába z kvalitného silikónu, ktorý má hypoalergénne vlastnosti a vďaka svojej neporéznosti sa dobre
udržuje. Zlaté pliešky neobsahujú nikel. Naopak vznikli zo špeciálnej zlúčeniny zinku a hliníka.

Farba

Modrofialová farba bude zvádzať vaše libido, ktoré zatúži po dobrodružstve. Zlaté pliešky naznačujú, že po tom, čo
posuniete svoje hranice do sveta elektrostimulácie, odmeníte sa pokladom v podobe mokrého orgazmu.

Rozmery

Venušine guličky sa pohodlne zavádzajú a skvele zaplnia vagínu. Svojimi menšími rozmermi sa dobre hodí aj pre
pokročilé dámy alebo začiatočníčky, ktoré s elektrosexom ešte len začínajú.

Celková dĺžka vr. stopky 20,5 cm
Dĺžka bez stopky: 9,5 cm
Dĺžka spodnej guličky: 5 cm
Dĺžka hornej guličky: 4 cm
Priemer guličiek: 3 cm
Hmotnosť: 69 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.
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• 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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