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Vibrátor pro elektrosex Midnight Wand

Údržba

Údržbu vibrátoru zvládnete i se zavázanýma očima. Díky jeho vodotěsnosti ho bez starostí
můžete opláchnout pod proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek šetrně čistí všechny typy
materiálů erotických pomůcek.

Nabíjení

Doporučujeme vibrátor nabít před prvním použitím, aby se prodloužila jeho výdrž a životnost
baterie. Nabijete ho pomocí USB kabelu, který zastrčíte do zaslepené nabíjecí dírky. Tu
najdete na spodní špičce vibrátoru a výrobce ji označil písmeny DC. Během nabíjení blikají
pod ovládacím panelem tři modré kontrolky. V momentě plného nabití zůstanou kontrolky
svítit. Během testování jsme zjistili, že jedno nabíjení trvá cca 3 hodiny a vibrátor pak vydrží
vibrovat (při nejnižším stupni intenzity) až 2,5 hod. Při testování maximální intenzity elektro
timulací a nejvyšší rychlosti Midnight Wand vydržel v provozu 1,5 hod.

Ovládání

Intuitivní ovládání se naučíte během chviličky. Delším stiskem tlačítka se symbolem pro
zapnutí/vypnutí vibrátor zapnete. Totéž uděláte i ve chvíli, kdy ho budete chtít vypnout.
Zapnutí poznáte díky tomu, že se rozsvítí modrá dioda pod tlačítkem. Přidržením
prostředního tlačítka spustíte vibrace a stejným tlačítkem si pak zvolíte jeden ze sedmi
vibračních programů. Vrchní tlačítko se symbolem blesku slouží pro nastavení pěti různých
elektrických stimulací.

Vibrační programy

Se 7 vibračními programy a 5 intenzitami elektrostimulace se vyřádíte.

Klasické vibrace – slabé intenzity1.
Klasické vibrace – střední intenzity2.
Klasické vibrace – silné intenzity3.
Dlouhé vzestupující rychle tepající pulzní vibrace4.
Krátké rychlé pulzní vibrace5.
Krátké pomalejší pulzní vibrace6.
Dvě krátké pulzní vibrace vystřídá jedna dlouhá7.

Voděodolnost

Vibrátor pro elektrosex ve vodotěsné úpravě snese jakékoliv koupání nebo sprchování. Ale pamatujte, že při
vodních hrátkách musíte vypnout elektrostimulaci!
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Design a tvar

Vibrátor se zaoblenými tvary a zahnutím pro stimulaci bodu G disponuje i ohebným výběžkem na klitoris, který dobře
přiléhá. Proto se přizpůsobí každé ženě na míru. Zajímavé a funkční detaily ve formě zlatých plíšků na špičce
vibrátoru působí elegantně a intenzivně stimulují bod G elektroimpulsy. Celkově nám vibrátor připomíná trochu jelení
parůžek, který se v ruce dobře drží a snadno se s ním manipuluje.

Materiál

Na dotek hedvábný silikonový materiál si zamilujete. Díky kvalitnímu, neporéznímu silikonu je vibrátor Midnight
Wand flexibilní a odolný.

Barva

Modrofialová barva v kombinaci se zlatými plíšky na špičce vibrátoru vás odnese s sebou daleko vstříc rozbouřenému
oceánu slasti.

Rozměry

Svými rozměry vibrátor potěší začátečnice i zkušené dračice. Skvěle padne do ruky a dobře stimuluje bod G.

Délka: 21,5 cm
Použitelná délka vibrátoru: 12 cm
Délka výběžku: 5,5 cm
Průměr vibrátoru v nejširší části: 3,3 cm
Průměr vibrátoru v nejužší části: 2,1 cm
Průměr výběžku: 2,5 cm
Hmotnost: 230 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.
• 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
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srdečními problémy.
• Nepoužívat v těhotenství.
• Neměl by přijít do styku s vodou.
• Elektrody nepřikládejte na krk, spánky a současně na záda a hrudník.

www.ruzovyslon.cz
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