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Midnight Wand vibrátor elektroszexhez

Karbantartás

A vibrátort csukott szemmel is kezelheti. Vízállóságának köszönhetően gond nélkül
leöblítheted langyos vízsugár alatt. Segédeszközök fertőtlenítése kíméletesen megtisztít
mindenféle erotikus segédanyagot.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel a vibrátort, hogy meghosszabbítsa az
élettartamát és az akkumulátor élettartamát. USB kábellel töltöd, amit a vak töltőnyílásba
dugsz. A vibrátor alsó hegyén találod és a gyártó DC betűkkel jelölte. A vezérlőpult alatt
három kék fény villog töltés közben. Teljesen feltöltött állapotban a lámpák égve maradnak.
A tesztelés során azt találtuk, hogy egy töltés körülbelül 3 órát bír, majd a vibrátor rezgése (a
legalacsonyabb intenzitási szinten) legfeljebb 2,5 órán át.

Vezérlés

Pillanatok alatt megtanulja az intuitív vezérléseket. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki
szimbólummal ellátott gombot a vibrátor bekapcsolásához. Ugyanezt fogja tenni, ha ki akarja
kapcsolni. Látható, ha a gomb alatti kék LED világít. Tartsa lenyomva a középső gombot a
rezgés elindításához, majd ugyanezzel a gombbal válassza ki a hét vibrációs program
egyikét. A vaku szimbólummal ellátott felső gomb öt különböző elektromos stimuláció
beállítására szolgál.

Vibrációs programok

7 vibrációs programmal és 5 elektrostimulációs intenzitással kiküszöbölhető.

Klasszikus rezgések – gyenge intenzitás1.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – erős intenzitás3.
Hosszan emelkedő, gyorsan verő impulzusrezgések4.
Rövid, gyors impulzusú rezgések5.
Rövid, lassabb impulzusú rezgések6.
Két rövid impulzusrezgést felvált egy hosszú7.

Vízállóság

A vízálló vibrátor bármilyen fürdést vagy zuhanyozást kibír. De ne feledje, hogy a vízi játékok során ki kell
kapcsolnia az elektromos stimulációt!

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Design és alak

A lekerekített formájú és a G-pontot stimuláló hajlítású vibrátor a csiklón is rendelkezik egy rugalmas kiemelkedéssel,
ami jól illeszkedik. Ezért minden nőhöz alkalmazkodik. Az érdekes és funkcionális részletek aranylemezek formájában
a vibrátor hegyén elegánsan néznek ki, és intenzíven stimulálják az elektroimpulzus G-pontját. Összességében a
vibrátor egy kicsit a szarvasagancsra emlékeztet, ami jól tart a kézben és könnyen kezelhető.

Anyag

Bele fogsz szeretni a selymes szilikon anyagba. A kiváló minőségű, nem porózus szilikonnak köszönhetően a Midnight
Wand vibrátor rugalmas és tartós.

Szín

A kék-lila szín a vibrátor hegyén található arany párnákkal kombinálva messzire viszi Önt, hogy találkozzon az öröm
viharos óceánjával.

Méretek

A vibrátor kezdőknek és tapasztalt sárkányoknak egyaránt örömet okoz. Tökéletesen illeszkedik a kézbe, és jól
stimulálja a G pontot.

Hossza: 21,5 cm
Használható vibrátor hossza: 12 cm
Kiemelkedés hossza: 5,5 cm
A vibrátor átmérője a legszélesebb részen: 3,3 cm
A vibrátor átmérője a legkeskenyebb részén: 2,1 cm
A kiemelkedés átmérője: 2,5 cm
Súly: 230 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.
• 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.
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• 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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