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Midnight Drive elektro gésagolyók + ajándék EGG gél
500 ml

Karbantartás

A vízálló golyók egyszerű karbantartása mindössze néhány percet vesz igénybe.
Mindössze annyit kell tennie, hogy minden használat után folyó víz alatt öblítse le
őket. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadít minden szennyeződéstől, ezért vond
be egy tisztító rituáléba. A száraz játékot a többi szerszámtól elkülönítve tárolja, hogy
anyagaik ne zavarják egymást és ne sérüljenek meg. Szuper lesz az eredeti
csomagolás vagy textil táska, amiből a kontrollered nem jut sehova.

Töltés

Mind a készülék, mind a vezérlő kényelmesen tölthető USB-kábellel. Tolja be a vékony
csatlakozóval ellátott terminált a vakfoglalatba, amit a szár végén a golyókban lévő
DC jelzés alatt és a vezérlő keskenyebb oldalán talál. Csatlakoztassa a lapos
csatlakozókábel másik végét a mobiltelefon-adapterhez. A golyók a gyártótól érkeztek
körülbelül 75%-ra feltöltve, és körülbelül egy órán keresztül működtek, de javasoljuk,
hogy használat előtt töltse fel teljesen a játékot. Ez kíméli a hálózati akkumulátort.
A legerősebb rezgésszinten a készülék 1 és fél órán keresztül vibrált, az ezt követő
töltés pedig 70 percig tartott. A golyók töltődését a kéken villogó LED-ekről lehet
tudni, amelyek a készülék töltésekor világítanak.

Vezérlés

Könnyen irányíthatja a bal hátsót. A golyók bekapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a stopper végén
található gombot, ahol a DC jelzést is megtaláljuk. A rezgés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa
lenyomva a segédprogram-vezérlő hullámos gombját. Ugyanezt a gombot használhatja vibrációs programok
kiválasztására is. A vaku gombbal kapcsolja be vagy ki a vakut, majd vezérelje az elektroimpulzus programokat.
A Vénuszgolyók kikapcsolásához nyomja meg a távirányító vezérlőgombját, vagy nyomja meg a stopperóra végén
található gombot.

Vibrációs programok

7 vibrációs és 5 elektrostimulációs program gondoskodik a jó szélről a bugyiban.

A leggyengébb sima vibráció1.
Erősebb sima vibráció2.
Intenzív sima vibráció3.
Hosszú, intenzív sima vibráció rövid szünettel4.
Gyorsan pulzáló, ismétlődő rezgés5.
Gyorsabb impulzus ismétlődő rezgések6.
Egy hosszabb és három gyors impulzusrezgés váltakozása7.
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Vízállóság

A Venus Midnight Drive golyók vízállóak. Ezért úszhat velük. De ne feledje, hogy nem szabad elektromos
impulzusokat használni a vízben. Kárt tennél magadnak.

Design és alak

A homokóra jellegzetes formájú golyói, amelyek középen a darázs derekáig keskenyednek, kissé az ebihalra
emlékeztetnek. A hosszú szilikon zsinór pomponnal van ellátva a könnyű kihúzás érdekében a golyókból,
meglehetősen rugalmas. Ezért könnyedén belebújhatod a bugyidba. Összességében a labdák jól tartanak a kézben,
így akár páros játékban is lehet velük nyerni.

Anyag

A vibrátor kiváló minőségű szilikonból készült, amely hipoallergén tulajdonságokkal rendelkezik, és nem porozitása
miatt jól karbantartott. Az aranylemezek nem tartalmaznak nikkelt. Éppen ellenkezőleg, speciális cink és alumínium
vegyületből állították elő.

Szín

A kék-lila szín elcsábítja a kalandra vágyó libidót. Az aranylemezek azt sugallják, hogy ha egyszer feszegeted a
határaidat az elektrostimuláció világában, egy kincs lesz a jutalmad egy nedves orgazmus formájában.

Méretek

A Vénuszgolyók kényelmesen behelyezhetők, és tökéletesen kitöltik a hüvelyt. Kisebb méretei miatt haladó
hölgyeknek vagy kezdőknek is megfelelő, akik most kezdik az elektrosexszel.

Teljes hossz, beleértve szár 20,5 cm
Hossza szár nélkül: 9,5 cm
Az alsó golyó hossza: 5 cm
A felső labda hossza: 4 cm
Golyó átmérője: 3 cm
Súly: 69 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.
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• 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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