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Elektro Venušiny kuličky Midnight Drive + dárek EEG gel
500 ml

Údržba

Jednoduchá údržba vodotěsných kuliček vám zabere jen pár minut. Stačí je po každém
použití opláchnout pod proudem tekoucí vody. Dezinfekce pomůcek vás zbaví všech
nečistot, proto byste ji měli zapojit do čistícího rituálu. Suchou hračku uložte odděleně
od ostatních pomůcek, aby na sebe jejich materiály nemohly působit a poškodit se.
Super bude originální obal nebo textilní sáček, ze kterého se vám nikam nezatoulá
ovladač.

Nabíjení

Pomůcka i ovladač se pohodlně nabíjí pomocí USB kabelu. Koncovku s tenkým
konektorem zatlačte do zaslepené zdířky, kterou najdete na konci stopky pod značkou
DC v kuličkách a na užší straně ovladače. Opačný konec kabelu s plochým konektorem
zapojte do adaptéru na mobilní telefon. Kuličky přišly od výrobce nabité zhruba na
75 % a vydržely v provozu cca hodinu, ale před použitím doporučujeme hračku nabít
do plna. Šetříte tak baterii pomůcky. Při nejsilnějším stupni vibrací nám pomůcka
vibrovala 1 a půl hodiny a následné nabití trvalo 70 minut. To, že se kuličky nabíjí,
poznáte podle modře blikající diody, která po nabití pomůcky svítí.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete levou zadní. Kuličky zapnete delším stisknutím tlačítka na konci stopky, kde najdete
také značku DC. Vibrace zapnete i vypnete delším zmáčknutím tlačítka s vlnovkou na ovladači pomůcky. Stejným
tlačítkem si také volíte vibrační programy. Tlačítkem se znakem blesku zase zapnete nebo vypnete a následně
ovládáte elektropulzní programy. Venušiny kuličky vypnete buď ovládacím tlačítkem na ovladači, nebo stisknutím
tlačítka na konci stopky.

Vibrační programy

O pořádný vítr v kalhotkách se postará 7 vibračních a 5 elektrostimulačních programů.

Nejslabší plynulá vibrace1.
Silnější plynulá vibrace2.
Intenzivní plynulá vibrace3.
Dlouhá intenzivní plynulá vibrace s krátkou přestávkou4.
Rychlá pulzní opakující se vibrace5.
Rychlejší pulzní opakující se vibrace6.
Střídání jedné delší a tří rychlých pulzních vibrací7.
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Voděodolnost

Venušiny kuličky Midnight Drive jsou vodotěsné. Můžete si s nimi proto klidně zaplavat. Mějte ale na paměti, že ve
vodě nesmíte používat elektroimpulsy. Ublížili byste si.

Design a tvar

Kuličky v typickém tvaru přesýpacích hodin, které se ve svém středu zužují do vosího pasu, nám trochu připomínají
pulce. Dlouhá silikonová šňůrka zakončená bambulkou pro snadné vytahování kuliček je dost pružná. Snadno ji proto
schováte i do kalhotek. Celkově se kuličky dobře drží v ruce, takže si s nimi vyhrajete i při párových hrátkách.

Materiál

Vibrátor se vyrábí z kvalitního silikonu, který má hypoalergenní vlastnosti a díky své neporéznosti se dobře udržuje.
Zlaté plíšky neobsahují nikl. Naopak vznikly ze speciální sloučeniny zinku a hliníku.

Barva

Modrofialová barva bude svádět vaše libido, které zatouží po dobrodružství. Zlaté plíšky naznačují, že po tom, co
posunete své hranice do světa elektrostimulace, odměníte se pokladem v podobě mokrého orgasmu.

Rozměry

Venušiny kuličky se pohodlně zavádějí a skvěle zaplní vaginu. Svými menšími rozměry se dobře hodí i pro pokročilé
dámy nebo začátečnice, které s elektrosexem teprve začínají.

Celková délka vč. stopky 20,5 cm
Délka bez stopky: 9,5 cm
Délka spodní kuličky: 5 cm
Délka horní kuličky: 4 cm
Průměr kuliček: 3 cm
Hmotnost: 69 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.
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• 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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