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Vibrační vajíčko pro elektrosex Midnight Dream

Údržba

Vajíčko je vodotěsné, takže jeho údržba není vůbec složitá. Hračku opláchněte ve
vlažné vodě s kapkou mýdla. Dezinfekce pomůcek hračku udrží v lepší čistotě a navíc
ji zbaví všech fujtablů a bakterií. Po uschnutí vajíčko uložte zpět do krabičky nebo
textilního pytlíku, aby na sebe materiály ostatních hraček nemohly působit a
poškodit se.

Nabíjení

Před prvním použitím vajíčko plně nabijte. Prodloužíte tím životnost baterie. K nabití
slouží USB kablík, který má 2 koncovky, takže můžete dobít jak ovládání, tak vajíčko
najednou. Druhou stranu kabelu zapojte do adaptéru na mobilní telefon.

Celková doba nabíjení je podle návodu 1 hodina. Podle našeho testování nabíjení
trvalo cca 1 a půl hodinky. Při spuštění na větší intenzitě by baterie měla vydržet
1 hodinu, u menší intenzity 2 hodiny.

Během nabíjení bliká světýlko v kuličce na konci šňůrky. Až bude vajíčko spolu
s ovladačem nabité, poznáte to podle stálého svícení vajíčka i ovladače. Výrobce
doporučuje nabíjení do plna jedenkrát za 6 měsíců.

Ovládání

V ovládání nehledejte žádné složitosti. Vajíčko zapnete přidržením spodního tlačítka na šňůrce. Zapnutí poznáte
podle svítícího tyrkysového světýlka na koncové kuličce. Vibrační programy zapnete a přepínáte pomocí prostředního
tlačítka na ovladači. Elektroprogramy zase pomocí spodního tlačítka. Vajíčko vypnete přidržením vrchního tlačítka.

Vibrační programy

Vajíčko nabízí 7 vibračních a 5 elektrostimulujících programů.

Klasická vibrace1.
Intenzivnější klasická vibrace2.
Nejintenzivnější klasická vibrace3.
Zesilující přerušovaná vibrace4.
Přerušovaná pulzní vibrace5.
Rychlejší přerušovaná pulzní vibrace6.
Tři rychlejší a jedna delší vibrace7.

E-stimulační stupně:
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Nejslabší výboje1.
Slabé výboje2.
Střední výboje3.
Silnější výboje4.
Nejsilnější výboje5.

Voděodolnost

Vajíčko má vodotěsnou úpravu, proto si ho vezměte i do vany nebo bazénu a vychutnejte si slastnou chvilku třeba při
svitu svíček. Mějte ale na paměti, že nesmíte používat elektrostimulační programy, protože jsou ve vodě
nebezpečné.

Design a tvar

Vajíčko připomíná velkou spermii. Má oválný tvar s kulatým zakončením a pevnou elastickou šňůrku s kuličkou na
konci pro pohodlné vytažení hračky z vaginy. Pomůcka se dobře drží v ruce a ovladač padne přesně do dlaně. Vajíčko
se ukrývá v krásné krabičce a bude parádní jako dárek.

Materiál

Silikonový materiál pohladí kůži jako samet. Vajíčko i ovládání zdobí pozlacená tlačítka z plastu, která dodávají
hračce šmrnc.

Barva

Kombinace modré a zlaté barvy vyvolá touhu po vzrušení a odhalení milostných přání.

Rozměry

Pomůcka má střední velikost a dobře se zavádí, takže si ji vychutnají i začátečníci.

Vajíčko:

Celková délka i se šňůrkou: 18,7 cm
Délka vajíčka bez šňůrky: 7,5 cm
Průměr nejširší části vajíčka: 2,9 cm
Hmotnost 68 g

Ovládání:

Celková délka: 7,8 cm
Průměr v nejširší části: 3,1 cm
Hmotnost: 17 g
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Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré
fyzické kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• 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.
• 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.
• 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.
• Nebezpečí srdeční zástavy. Nepoužívat v případě, že máte kardiostimulátor, trpíte srdeční arytmií nebo jinými
srdečními problémy.
• Nepoužívat v těhotenství.
• Neměl by přijít do styku s vodou.
• Elektrody nepřikládejte na krk, spánky a současně na záda a hrudník.
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