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Vibrátor pre elektrosex Midnight Desire

Údržba

Vďaka vodotesnému prevedenie a silikónovému materiálu sa vibrátor skvele čistí a
udržiava. Stačí, keď ho po každom použití opláchnete pod tečúcou vodou. A ak máte radi
istotu naprostej čistoty, tak Dezinfekcia pomôcok vám pomôže zbaviť sa všetkých fujtablú,
ktorých by ste si všimli len pod mikroskopom.

Nabíjanie

Vibrátor sa nabíja pomocou USB kábla. Tenký konektor zatlačte až na doraz do zaslepenej
zásuvky s označením DC. Nájdete ju v spodnej časti pomôcky na zadnej strane. Druhý
koniec kábla potom pripojte cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. V priebehu
nabíjania preblikujú všetky tri ovládacie tlačidlá, ktorá po nabití vibrátora zostanú svietiť
na modro. Od výrobcu prišla hračka nabitá cca na 75% a vydržala vibrovať asi 60 minút.
Pred použitím ale doporučujeme vibrátor nabiť doplna. Šetrí sa tak batéria pomôcky. Pri
testovaní na najvyšší stupeň vibrácií vydržala pomôcka v prevádzke asi 1 a pol hodiny.
Nabíjanie trvá 70 minút.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie hravo zvládnete. Vibrátor sa zapína aj vypína dlhšom podržaním
spodného ovládacieho tlačidla. Vibrácie zapnete aj vypnete dlhším stlačením
prostredného tlačidla s vlnovkou a elektropulsy zase dlhším stlačením tlačidla s bleskom.
Po zapnutí vibrátora, vibrácií i elektropulsů tlačidlo svieti na modro a podľa toho spoznáte,
ktorú funkciu máte v prevádzke.

Vibračné programy

Z ponuky 7 vibračných programov a 5 intenzít elektrostimulácia si vyberte svoj obľúbený.

Najslabší klasická vibrácie1.
Stredne silná klasická vibrácie2.
Najsilnejšie klasická vibrácie3.
Dlhá intenzívne vibrácie, ktorá sa opakuje4.
Rýchla pulzné vibrácie5.
Zrýchlená pulzné vibrácie6.
Striedanie jednej dlhší a troch rýchlych pulzných vibrácií7.

Vodeodolnosť

Elektrovibrátor Midnight Desire poteší svojou vodotesnosťou. Môžete s ním preto vyvádzať v sprche alebo počas
relaxačné kúpeľa. Ale pamätajte na jedno pravidlo: Pri vodných hrách nesmiete použiť elektrostimuláciu!

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

Vibrátor Midnight Desire svojím zaobleným tvarom parádne padne do ruky a výrazným zakrivením pripomína
hokejku. Vďaka tomu skvele dolieha na bod G. Zlaté pliešky na špičke vibrátora účinne prenáša elektrické impulzy.

Materiál

Použitý silikón je jemný a hebký ako zamat. Obľúbite si ho aj pre jeho hypoalergénne vlastnosti, kvôli ktorým sa
používa v lekárstve.

Farba

Modrofialová farba oživená zlatými plieškami vo vás prebudí túžbu po vášnivej noci, plné rozmaznávanie a
objavovanie nových pocitov pri elektrostimuláciu.

Rozmery

Vibrátor Midnight Desire nie je žiadny macek, preto sa svojimi rozmermi dobre hodí aj pre začiatočníkov, ktorí túžia
objaviť čaro elektrostimulácia.

Celková dĺžka: 22 cm
Priemer najširšej časti: 3,5 cm
Priemer najužšej časti: 2 cm
Hmotnosť: 110 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.
• 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.

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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• 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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