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Elektrický poháněč White Flash

Údržba

Díky voděodolnému provedení očistíte pomůcku raz dva. V případě ušpinění stačí, když poháněč
otřete navlhčeným hadříkem. Před údržbou z hračky vytáhněte baterie, abyste ji odpojili od
napájení. Po očištění vytřete pomůcku do sucha. Baterie vracejte do pomůcky vždy až před jejím
použitím při hrátkách. Doporučujeme poháněč po použití schovat zpátky do krabice a mít ho tak
odděleně od ostatních erotických hraček. Zabráníte tomu, aby se materiály jednotlivých pomůcek
dotýkaly a vzájemně se poškozovaly.

Nabíjení

Elektrický poháněč White Flash pohání dvě tužkové AA baterie, které vložíte do pomůcky tak, že
odšroubujete kryt na baterie, který je umístěný na spodní straně rukojeti pomůcky. Použít můžete
buď klasické alkalické, nebo dobíjecí baterie.

Výdrž poháněče a intenzita elektroimpulzů záleží na kvalitě zvolených baterií. Některým našim
testerům se zdály elektrické výboje slabší už po 10 minutách intenzivního používání.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka se rychle naučíte. Stačí si jen zapamatovat, že
poháněč zapnete vložením dvou tužkových AA baterií dovnitř bateriového krytu. Při krátkém
zmáčknutí tlačítka problikne červená dioda, která signalizuje nabité baterie poháněče. Pomůcka při
kontaktu s kůží způsobí elektrický výboj, ke kterému dojde mezi dvěma kovovými výběžky,
umístěnými na špičce tyče. Když ovládací tlačítko stisknete a podržíte ho, tak při kontaktu s tělem
otroka bude docházet ke konstantním výbojům. Pro vypnutí pomůcky odšroubujte spodní část
poháněče a vyjměte z něj baterie.

Pokud ovládací tlačítko zmáčknete a pak vyndáte baterie, zůstane pomůcka nabitá a dojde k ještě
jednomu, poslednímu výboji. 
 

Voděodolnost

Elektrický poháněč White Flash je voděodolný. Po hrátkách ho proto jednoduše očistíte navlhčeným hadříkem. Ve
sprše nebo ve vaně pomůcku nepoužívejte! Ublížili byste si.

Design a tvar

Poháněč se drží minimalistického provedení, které vypadá elegantně. Jeho rovný tvar s dlouhou rukojetí umožňuje
jednoduchý a pevný úchop pomůcky. Celkově hračka vzbuzuje respekt už na první pohled. Na špičce hůlky najdete
dva kovové výstupky, mezi kterými dochází k elektrickému výboji.
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Materiál

Díky odolnému a pevnému ABS plastu je poháněč lehký do ruky a přitom bezpečný při používání.
 

Barva

Dráždivá kombinace pekelně žhavé červené spolu s tajemnou černou vás vyzve k posouvání hranic.
 

Rozměry

Dlouhá, ale do ruky lehká tyč se dobře drží a nepronese se vám ani v zavazadle.

Celková délka: 38 cm
Délka rukojeti 21 cm
Průměr červené části: 2,1 cm
Průměr černé rukojeti: 3,8 cm
Hmotnost: 119 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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