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Midnight Dream vibrációs tojás elektroszexhez

Karbantartás

A tojás vízálló, így a karbantartása egyáltalán nem bonyolult. Öblítse le a játékot
langyos vízben egy csepp szappannal. Segédeszközök fertőtlenítése jobban
megtartja a játékot, ráadásul megszabadít minden fujtabltól és baktériumtól.
Száradás után tárolja vissza a tojást a dobozba vagy textilzacskóba, hogy a többi
játék anyaga ne zavarja egymást és ne sérüljön meg.

Töltés

Az első használat előtt töltse fel teljesen a tojást. Ez meghosszabbítja az akkumulátor
élettartamát. A 2 csatlakozós USB kábel a töltéshez szolgál, így a vezérlőt és a tojást
is egyszerre tudod tölteni. Csatlakoztassa a kábel másik végét a mobiltelefon-
adapterhez.

A teljes töltési idő az utasítások szerint 1 óra. Tesztünk szerint a töltés körülbelül
1 és fél órát vett igénybe. Nagyobb intenzitású futásnál az akkumulátornak 1 órát,
alacsonyabb intenzitással 2 órát kell bírnia.

Töltés közben a zsinór végén lévő golyóban villog a lámpa. Amikor a tojás és a
vezérlő fel van töltve, ezt a tojás és a vezérlő állandó világításáról ismeri fel. A gyártó
azt javasolja, hogy 6 havonta egyszer töltse fel teljesen.

Vezérlés

Ne keresse tovább a vezérlőket. A tojás bekapcsolásához tartsa lenyomva a zsinór alsó gombját. A kapcsolót a
véggömb izzó türkiz lámpájáról lehet felismerni. A vibrációs programok be- és kikapcsolásához használja a távirányító
középső gombját. Az elektromos programok felváltva az alsó gombbal. A tojás kikapcsolásához tartsa lenyomva a
felső gombot.

Vibrációs programok

Az Egg 7 vibrációs és 5 elektrostimuláló programot kínál.

Klasszikus vibráció1.
Intenzívebb klasszikus vibráció2.
A legintenzívebb klasszikus vibráció3.
Az időszakos vibráció felerősítése4.
Szakaszos impulzusrezgés5.
Gyorsabb szaggatott impulzusrezgés6.
Három gyorsabb és egy hosszabb rezgés7.

E-stimulációs szintek:

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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A leggyengébb sokkok1.
Gyenge kisülések2.
Közepes kisülések3.
Erősebb kisülések4.
A legerősebb sokkok5.

Vízállóság

A tojás vízálló felülettel rendelkezik, ezért vigye el a fürdőbe vagy a medencébe, és élvezze egy kellemes pillanatot,
például gyertyafénynél. De ne feledje, hogy nem szabad elektrostimulációs programokat használni, mert azok
veszélyesek a vízben.

Design és alak

A tojás egy nagy spermiumra hasonlít. Ovális alakú, lekerekített véggel és tömör, rugalmas zsinórral, a végén
golyóval a játék kényelmes kihúzása érdekében a hüvelyből. A készülék jól tart a kézben, a kontroller pedig pontosan
illeszkedik a tenyerébe. A tojás gyönyörű dobozban van elrejtve, és ajándéknak is kiváló lesz.

Anyag

A szilikon anyag bársonyként simogatja a bőrt. A tojást és a kezelőszerveket aranyozott műanyag gombok díszítik,
amelyek ízletességet adnak a játéknak.

Szín

A kék és az arany kombinációja az izgalom utáni vágyat és a szerelmi kívánságok feltárását idézi elő.

Méretek

A készülék közepes méretű és jól bevált, így kezdők is élvezhetik.

Tojás:

Teljes hossza zsinórral együtt is: 18,7 cm
Tojás hossza zsinór nélkül: 7,5 cm
A tojás legszélesebb részének átmérője: 2,9 cm
Súly 68 g

Ellenőrzés:

Teljes hossza: 7,8 cm
Átmérő a legszélesebb részén: 3,1 cm
Súly: 17 g
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Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• A helytelen kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk és balesetek
semmilyen körülmények között nem vállalhatók.
felelősség.
• Szívleállás veszélye. Ne használja, ha pacemakere, szívritmuszavara vagy egyéb szívproblémája van.
• Ne használja terhesség alatt.
• Ne érintkezzen vízzel.
• Ne Helyezze az elektródákat a nyakra, halántékra és egyidejűleg a hátra és a mellkasra.

www.ruzovyslon.cz
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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