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Vibrátor pro elektrosex Midnight Impulse

Údržba

Vibrátor je vodotěsný, snadno ho tak namydlíte a umyjete pod tekoucí vodou. Dezinfekce
pomůcek vám pomůže dotáhnout čištění k absolutní dokonalosti, protože zničí všechny
fujtajbly. I ty, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme vibrátor nabít do plna, abyste prodloužili jeho životnost.
Nabíjení trvá cca 2 hodiny a jeho průběh signalizují blikající tlačítka, která v momentě
plného nabití zůstanou svítit. Podle výrobce vydrží vibrátor běžet na nejvyšší výkon 1 hod.,
na nejslabší výkon 2,5 hod. Nám vydržel běžet 1 hod. a 15 min. na nejvyšší výkon a 2,5 hod.
na ten nejmenší.

Ovládání

Ovládání je jednoduché na tři tlačítka. První je tlačítko „Power“ s ikonkou spuštění a funkcí
„Travel Lock“. Stačí podržet tři vteřiny a tlačítko se rozsvítí, pak je vibrátor připraven
k použití. Stejným způsobem se i vypíná. Nad ním je tlačítko s vlnovkou pro vibrace, které
opět stačí přidržet tři vteřiny pro zapnutí i vypnutí. Pro přepnutí programu stačí krátký stisk.
A třetí tlačítko je pro elektro-stimulaci. Ovládání je u něj stejné jako u vibrací. Vibrátor je
vybavený i funkcí rychlého vypnutí všech funkcí dlouhým stiskem tlačítkem „Power“.

Vibrační programy

Vybrat si můžete ze 7 vibračních programů a 5 stupňů elektro-stimulace:

Vibrační programy:

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – střední intenzita2.
Klasické vibrace – nejvyšší intenzita3.
Vzestupné pulzní vibrace4.
Pulzní vibrace – pomalejší5.
Pulzní vibrace – rychlejší6.
Pulzní vibrace – dva krátké a jeden delší pulz7.

E-stimulační stupně:

Nejslabší výboje1.
Slabé výboje2.
Střední výboje3.
Silnější výboje4.
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Nejsilnější výboje5.

Voděodolnost

Všechny vodní divochy potěší vodotěsné provedení vibrátoru Midnight Impulse. Můžete s ním proto skočit do vířivky a
uvolnit tělo i mysl horkou koupelí, bublinkami a záplavou endorfinů. Při vodních hrátkách si ale pamatujte jedno
pravidlo: Při vodních hrátkách nesmíte použít elektro stimulaci!

Design a tvar

V designové krabičce najdete krásný modrofialový vibrátor. Jeho tvar je u ovládání širší, takže skvěle padne do dlaně,
poté se zúží jako přesýpací hodiny a znovu rozšíří. Špičku vibrátoru zdobí dvě plošky pro elektro stimulaci. Díky tvaru
a barvě působí elegantně a něžně.

Materiál

Sametově hebký silikon přímo zve k dotekům. Nebudete ho chtít dát z ruky. Silikon máme nejraději, protože je anti-
alergenní a lehce se udržuje.

Barva

Modrofialová barva uchvátí oko a potěší duši. Zlaté plošky na bocích vibrátoru přidávají na eleganci.

Rozměry

Líbí se nám, že Midnight Impulse není příliš velký. Jeho velikost tak z něj dělá skvělého průvodce ve světě elektro-
stimulace.

Celková délka: 21,5 cm
Použitelná délka: 14,5 cm
Průměr v nejširší části: 3,75 cm
Průměr v nejužší části: 2,1 cm
Hmotnost: 223 g

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.
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• 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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