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Elektrický pás cudnosti Spark of Obedience s ovladačem

Údržba

Údržbu voděodolného pásu cudnosti budete mít hotovou během pár minut.
Před i po každém použití pomůcku namydlete a důkladně opláchněte proudem
vlažné vody. Dezinfekce pomůcek dotáhne údržbu k dokonalosti. Stačí ji jen na
hračku nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Nakonec otřete klec
ručníkem a suchou ji uložte zpátky do krabičky nebo textilního pytlíku. Všechny
erotické hračky skladujte odděleně, aby na sebe jejich různorodé materiály
nereagovaly a nepoškozovaly se.

Nabíjení

Ovladač napájí dvě AAA mikrotužkové baterie, které jsou součástí balení. Na
zadní straně ovladače, v jeho spodní části, stáhněte ve směru šipky kryt a
vložte pod něj baterie. Pak už jen nasaďte krytku zase zpátky na své místo.

Ovládání

Jednoduché ovládání si rychle osvojíte. Nejdřív propojte hranatý ovladač přes kabel s pomůckou. Každý konec
rozdvojeného kabelu zapíchněte do malých dírek z horní nebo dolní strany silikonových madel, která najdete po
stranách klece. Pak dlouhým, cca 2 vteřinovým stisknutím červeného tlačítka Power (během kterého se rozsvítí i jeho
stejně barevná kontrolka) zapněte ovladač.

Čtyři zelená tlačítka označená jako Tap, Vibrating, Massage nebo Auto představují elektrostimulační programy.
Krátkým stisknutím libovolného tlačítka spustíte elektrorežim. Vedle zapnutého tlačítka se rozbliká i bílá kontrolka,
která problikává ve stejné sekvenci pulzů, které zrovna trestají submisivního partnera uvězněného v pásu cudnosti.

Posledním, bílým tlačítkem Speed regulujete rychlost elektroimpulzů u každého přednastaveného programu.

Na pravé straně ovladače najdete otočné kolečko, kterým měníte intenzitu elektrostimulace. Každý ze čtyř
elektrorežimů si proto můžete upravit podle vlastních potřeb. 

Pro ukončení hrátek pak stačí jen krátce stisknout tlačítko Power a pomůcka se vypne, společně se všemi
rozsvícenými kontrolkami.

Při nečinnosti (neboli v situaci, kdy ovladač zapnete, ale nezvolíte žádný stimulační program) se ovládání po cca 45
sekundách vypne, aby se šetřily baterie.

Voděodolnost

Elektrický pás cudnosti Spark of Obedience je voděodolný. Odolá močení a po hrátkách ho jednoduše očistíte.
Pamatujte ale, že elektrické výboje nesmíte používat ve vaně nebo sprše. Ublížili byste si.
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Design a tvar

Lehce zakřivená klec na penis v černé barvě vypadá elegantně a podtrhuje atmosféru BDSM hrátek. Díky svému
pevnému, oválnému tvaru se dobře drží v ruce a penis do ní vklouzne jako po másle.

Materiál

Pás cudnosti se vyrábí z na dotek hladkého, kvalitního polykarbonátu. Ten se řadí mezi termoplastické polymery
(termoplasty), které vynikají svou odolností vůči vysokým teplotám.

Barva

Svůdná černá barva neodmyslitelně patří k BDSM hrátkám, při kterých se mísí sladká nadvláda s naprostou
oddaností.

Rozměry

Pás cudnosti díky čtyřem různě velkým kroužkům padne většině mužů.

Celková délka klece: 12 cm
Průměr klece: 3,5 cm
Vnitřní průměr nejmenšího kroužku: 4,5 cm
Vnitřní průměr většího kroužku: 5 cm
Vnitřní průměr středního kroužku: 5,5 cm
Vnitřní průměr největšího kroužku: 6 cm
Rozměry ovladače: 10 x 5 cm
Hmotnost: 70 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.
• 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.
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