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Elektrické anální kuličky Thunderbolt

Údržba

Vodotěsné anální kuličky umyjete raz dva. Stačí, když je před i po každém použití pečlivě
namydlíte a pak opláchnete vodou. Dezinfekce pomůcek odstraní z povrchu hračky i
mikroskopické nečistoty, kterých byste si všimli až pod mikroskopem. Nastříkejte ji na
povrch pomůcky, nechte minutu působit a pak opláchněte. Nakonec hračku osušte
ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické
pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe při doteku různorodé
materiály chemicky reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Výrobce posílá elektroanální kuličky nabité cca z 1/3. Doporučujeme proto hračku před
prvním použitím nabít do plna, abyste prodloužili životnost akumulátoru. K tomu slouží
přiložený magnetický USB kabel, který připojte ke dvěma stříbrným bodům na spodní
hraně rukojeti. Jeho druhou část pak připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do
elektrické zásuvky. Nabíjení trvá cca 120 minut a během něj blikají bílé diody pod všemi
ovládacími tlačítky. V momentě nabití se kontroly rozzáří a zůstanou svítit. Na jedno
nabití zvládne hračka fungovat až 180 minut v kuse. 

Ovládání

Snadné ovládání pomocí tří tlačítek se rychle naučíte. Z bezpečnostních důvodů hračka nabízí speciální cestovní
funkci, díky které se vám anální kuličky v kufru samy nerozvibrují. Abyste pomůcku zapnuli, stiskněte a podržíte
spodní ovládací tlačítko „Power“ po dobu 3 vteřin. Pod tlačítkem se rozzáří bílá dioda, která signalizuje tzv. probuzení
pomůcky. Pro spuštění vibrací zmáčkněte a podržte prostřední ovládací tlačítko s vlnovkou po dobu 3 vteřin.
Kontrolka pod tlačítkem se rozsvítí a anální kuličky začnou vibrovat. Elektrostimulaci zapnete stisknutím a podržením
horního tlačítka s bleskem na dobu 3 vteřin. Dioda pod ním se rozsvítí, aby vám dala vědět o zapnutí elektrofunkce.
Pokud budete chtít libovolnou funkci vypnout, podržte její ovládací tlačítko po dobu 3 vteřin a daná stimulace se
vypne. Samotnou hračku pak vypnete stejně, jako jste ji zapnuli.

Vibrační i elektrostimulační programy přepínáte krátkými stisky jejich ovládacích tlačítek. Během přepínání programů
se pak rozblikají diody pod všemi tlačítky. Anální kuličky můžete vypnout kdykoliv, i bez předchozího zastavení
elektrické nebo vibrační stimulace. Stačí jen stisknout a podržet ovládací tlačítko Power na dobu 3 vteřin a hračka se
vypne.

Vibrační programy

Ze 7 vibračních režimů si vyberete svůj oblíbený. 

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace nejvyšší intenzity3.
Na intenzitě pomalu vzrůstající vibrace4.
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Středně dlouhé pulzy v rychlém rytmu5.
Rychlá pulzní vibrace s krátkými pulzy6.
Tři krátké pulzy vystřídá jeden dlouhý 7.

Voděodolnost

Elektrické anální kuličky Thunderbolt jsou vodotěsné. S jejich vibračními programy si proto pánové promasírují
zadeček i během příjemně teplé koupele. Pamatujte ale, že ve vodě nesmíte zapnout elektrostimulační
programy. Ublížili byste si.

Design a tvar

Anální kuličky vypadají trochu jako magická hůlka. Díky baculaté rukojeti se dobře drží v ruce a jejich pevné, přesto
flexibilní tělo se snadno zavádí do análku. Úzký průměr pomůcky usnadní zasouvání i úplným začátečníkům nebo
těm, kteří si nepotrpí na maximální vyplnění zadečku. Lesklé plastové elektroplíšky spolu s rukojetí propůjčují
pomůcce punc luxusu.

Materiál

Anální kuličky Thunderbolt se vyrábí z hebkého flexibilního silikonu. Elektrické plíšky spolu s rukojetí jsou obalené
lesklým ABS plastem, který vyniká svou pevností a odolností.

Barva

Elegantní černá barva vás vyzve k prozkoumání citlivého análku.

Rozměry

Malý průměr análních kuliček ocení i začátečníci, kteří své tělo teprve objevují. 

Celková délka análních kuliček: 23,5 cm
Použitelná délka análních kuliček: 16,5 cm
Maximální průměr: 2 cm
Minimální průměr: 1,6 cm
Hmotnost: 120 g

Bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
Ujistěte se, že je produkt před aktivací zcela zasunut,
Před vyjmutím se ujistěte, že je produkt vypnutý.
Před použitím tohoto produktu vždy vyprázdněte močový měchýř.
Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení
nebo jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
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Výrobek není vhodný pro komerční použití.
Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
NEPOUŽÍVEJTE na podrážděnou, infikovanou nebo porušenou pokožku.
NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte kardiostimulátor nebo defibrilátor.
NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte nediagnostikovanou bolest.
NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte špatnou citlivost v oblasti pánve.
NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek perorálně.
NEPOUŽÍVEJTE, pokud nejste v dobré duševní nebo fyzické kondici.
NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste těhotná nebo máte podezření, že byste mohla být těhotná.
NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte aktivní vaginální a/nebo močové infekce.
NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste v nedávné době absolvovali operaci pánve.
NEPOUŽÍVEJTE, pokud nejste alespoň 6 týdnů po porodu.
PŘED KONTAKTEM S VODOU SE UJISTĚTE, ŽE JE VÝROBEK VYPNUTÝ.
Pokud máte měděné nitroděložní tělísko, před použitím tohoto produktu si ověřte u svého lékaře, že je správně
umístěno.
Máte-li otázky týkající se vašeho zdraví, před použitím této hračky pro dospělé se poraďte se svým lékařem.
Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů
nelze v žádném případě převzít odpovědnost.
Elektrody nepřikládejte na krk, spánky a současně na záda a hrudník.
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