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Vibrátor pro elektrosex Midnight Desire

Údržba

Díky vodotěsnému provedení a silikonovému materiálu se vibrátor skvěle čistí a udržuje.
Stačí, když ho po každém použití opláchnete pod tekoucí vodou. A pokud máte rádi jistotu
naprosté čistoty, tak Dezinfekce pomůcek vám pomůže zbavit se všech fujtajblů, kterých
byste si všimli jen pod mikroskopem.

Nabíjení

Vibrátor se nabíjí pomocí USB kabelu. Tenký konektor zatlačte až na doraz do zaslepené
zdířky s označením DC. Najdete ji ve spodní části pomůcky na zadní straně. Druhý konec
kabelu pak připojte přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. V průběhu nabíjení
problikávají všechna tři ovládací tlačítka, která po nabití vibrátoru zůstanou svítit modře.
Od výrobce přišla hračka nabitá cca na 75 % a vydržela vibrovat asi 60 minut. Před
použitím ale doporučujeme vibrátor nabít do plna. Šetří se tak baterie pomůcky. Při
testování na nejvyšší stupeň vibrací vydržela pomůcka v provozu asi 1 a půl hodiny.
Nabíjení trvá 70 minut.

Ovládání

Jednoduché ovládání hravě zvládnete. Vibrátor se zapíná i vypíná delším podržením
spodního ovládacího tlačítka. Vibrace zapnete i vypnete delším stisknutím prostředního
tlačítka s vlnovkou a elektropulsy zase delším zmáčknutím tlačítka s bleskem. Po zapnutí
vibrátoru, vibrací i elektropulsů tlačítko svítí modře a podle toho poznáte, kterou funkci
máte v provozu.

Vibrační programy

Z nabídky 7 vibračních programů a 5 intenzit elektrostimulace si vyberte svůj oblíbený.

Nejslabší klasická vibrace1.
Středně silná klasická vibrace2.
Nejsilnější klasická vibrace3.
Dlouhá intenzivní vibrace, která se opakuje4.
Rychlá pulzní vibrace5.
Zrychlená pulzní vibrace6.
Střídání jedné delší a tří rychlých pulzních vibrací7.

Voděodolnost

Elektrovibrátor Midnight Desire potěší svou vodotěsností. Můžete s ním proto dovádět ve sprše nebo během relaxační
koupele. Ale pamatujte na jedno pravidlo: Při vodních hrátkách nesmíte použít elektrostimulaci!
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Design a tvar

Vibrátor Midnight Desire svým zaobleným tvarem parádně padne do ruky a výrazným zakřivením připomíná hokejku.
Díky tomu skvěle doléhá na bod G. Zlaté plíšky na špičce vibrátoru účinně přenáší elektrické impulsy.

Materiál

Použitý silikon je jemný a hebký jako samet. Oblíbíte si ho i pro jeho hypoalergenní vlastnosti, kvůli kterým se
používá v lékařství.

Barva

Modrofialová barva oživená zlatými plíšky ve vás probudí touhu po vášnivé noci, plné rozmazlování a objevování
nových pocitů při elektrostimulaci.

Rozměry

Vibrátor Midnight Desire není žádný macek, proto se svými rozměry dobře hodí i pro začátečníky, kteří touží objevit
kouzlo elektrostimulace.

Celková délka: 22 cm
Průměr nejširší části: 3,5 cm
Průměr nejužší části: 2 cm
Hmotnost: 110 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
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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