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Midnight Impulse vibrátor elektroszexhez

Karbantartás

A vibrátor vízálló, így könnyen beszappanozhatod és folyó víz alatt moshatod.
Segédeszközök fertőtlenítése segít abban, hogy a tisztítást az abszolút tökéletességre
szorítsa, mert elpusztítja az összes fujtajblyt. Még azokat is, amelyeket csak mikroszkóp
alatt vesz észre.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen a vibrátort. A töltés körülbelül
2 órát vesz igénybe, és a folyamatot villogó gombok jelzik, amelyek teljesen feltöltött
állapotban világítanak. A gyártó szerint a vibrátor a legnagyobb teljesítménnyel 1 órát, a
leggyengébb teljesítményen 2,5 órát tud működni, nálunk 1 óra 15 percig bírta. a
legmagasabb teljesítmény és 2,5 óra a legalacsonyabb.

Vezérlés

A vezérlés egyszerű, három gombbal. Az első a „Power“ gomb a start ikonnal és a „Travel
Lock“ funkcióval. Csak tartsa lenyomva három másodpercig, és a gomb világít, és a vibrátor
használatra kész. Ugyanúgy kikapcsol. Fölötte egy hullámos vonallal ellátott gomb található
a vibrációhoz, amelyet ismét csak három másodpercig tartva kapcsol be és ki. Csak nyomja
meg rövid ideig a program váltásához. A harmadik gomb pedig az elektromos stimulációra
szolgál. A vezérlés ugyanaz, mint a vibrációnál. A vibrátor fel van szerelve az összes funkció
gyors kikapcsolásának funkciójával is a „Power“ gomb hosszú lenyomásával.

Vibrációs programok

7 vibrációs program és 5 fokozatú elektrostimuláció közül választhat:

Vibrációs programok:

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – a legmagasabb intenzitás3.
Emelkedő impulzusrezgések4.
Impulzus vibráció – lassabb5.
Impulzus vibráció – gyorsabb6.
Impulzus vibráció – két rövid és egy hosszabb impulzus7.

E-stimulációs szintek:

A leggyengébb sokkok1.
Gyenge kisülések2.

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

Vízállóság

Minden vízivad élvezni fogja a Midnight Impulse vibrátor vízálló kialakítását. Ezért beugorhat vele a pezsgőfürdőbe,
és ellazíthatja testét és elméjét egy forró fürdővel, buborékokkal és endorfin-áradattal. De ha vízi játékokat játszol,
ne feledj egy szabályt: Vízi játék közben ne használj elektromos stimulációt!

Design és alak

A design dobozban egy gyönyörű kék-lila vibrátort talál. Formája a vezérlőnél szélesebb, így tökéletesen illeszkedik a
tenyerébe, majd homokóraszerűen szűkül és ismét kitágul. A vibrátor hegyét két felület díszíti az
elektrostimulációhoz. Formájának és színének köszönhetően elegáns és gyengéd megjelenésű.

Anyag

A bársonyosan puha szilikon érintésre csábít. Nem akarod majd odaadni. A szilikont szeretjük a legjobban, mert
antiallergén és könnyen karbantartható.

Szín

A kék-lila szín rabul ejti a szemet és tetszeni fog a léleknek. A vibrátor oldalán található arany párnák növelik az
eleganciát.

Méretek

Szeretjük, hogy a Midnight Impulse nem túl nagy. Mérete nagyszerű útmutatóvá teszi az elektrostimuláció világában.

Teljes hossza: 21,5 cm
Használható hossz: 14,5 cm
Átmérő a legszélesebb részén: 3,75 cm
Átmérő a legkeskenyebb részén: 2,1 cm
Súly: 223 g

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.
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• 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
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