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Midnight Desire vibrátor elektroszexhez

Karbantartás

A vízálló kialakításnak és a szilikon anyagnak köszönhetően a vibrátor tökéletesen
tisztítható és karbantartható. Csak annyit kell tennie, hogy minden használat után folyó
víz alatt öblítse le. És ha szereti az abszolút tisztaság biztosítékát, akkor Segédeszközök
fertőtlenítése segít megszabadulni minden olyan fujtajbltól, amelyet csak mikroszkóp alatt
venne észre.

Töltés

A vibrátor töltése USB-kábellel történik. Tolja be teljesen a vékony csatlakozót a vak DC
aljzatba. A hátoldalon lévő kütyü alján találod. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét
egy elektromos aljzatba a váltakozó áramú adapteren keresztül. Töltés közben
mindhárom vezérlőgomb villog, amelyek a vibrátor töltésekor kéken maradnak. A játék a
gyártótól érkezett körülbelül 75%-ra feltöltve, és körülbelül 60 percig bírta. Javasoljuk
azonban, hogy használat előtt teljesen töltse fel a vibrátort. Ez kíméli a hálózati
akkumulátort. A legmagasabb rezgési fokú teszteléskor a készülék körülbelül másfél órán
keresztül működött. A töltés 70 percet vesz igénybe.

Vezérlés

Könnyen vezérelheti az egyszerű műveleteket. A vibrátort az alsó vezérlőgomb nyomva tartásával lehet be- és
kikapcsolni. A rezgés be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a középső hullámos gombot, az
elektroimpulzusokat pedig a vaku gomb ismételt megnyomásával és nyomva tartásával. A vibrátor, rezgések és
elektroimpulzusok bekapcsolása után a gomb kéken világít, és tudni fogja, hogy ennek megfelelően melyik funkció
működik.

Vibrációs programok

Válassza ki kedvencét a 7 vibrációs programot és 5 elektrostimulációs intenzitást tartalmazó menüből.

A leggyengébb klasszikus vibráció1.
Közepesen erős vibráció2.
A legerősebb klasszikus vibráció3.
Hosszú, intenzív rezgés, amely ismétlődik4.
Gyors impulzus vibráció5.
Gyorsított impulzusrezgés6.
Egy hosszabb és három gyors impulzusrezgés váltakozása7.

Vízállóság

A Midnight Desire elektromos vibrátor vízállóságával tetszeni fog. Így jól érezheti magát a zuhany alatt vagy egy
pihentető fürdőzés közben. De ne feledj egy szabályt: Vízi játékok során tilos elektromos stimulációt alkalmazni!

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Design és alak

A Midnight Desire vibrátor lekerekített formájával tökéletesen illeszkedik a kézbe, és jellegzetes görbületű hokiütőre
hasonlít. Ennek eredményeként tökéletesen illeszkedik a G pontra. A vibrátor hegyén található arany fülek
hatékonyan továbbítják az elektromos impulzusokat.

Anyag

A használt szilikon puha és puha, mint a bársony. Tetszeni fog hipoallergén tulajdonságai miatt is, ami miatt a
gyógyászatban is használják.

Szín

Az aranylemezekkel megelevenített kék-ibolya szín vágyat ébreszt benned egy szenvedélyes éjszaka után, tele
kényeztetéssel és új érzések felfedezésével az elektromos stimuláció során.

Méretek

A Midnight Desire vibrátor nem macska, így méretei a kezdők számára is megfelelőek, akik szeretnék felfedezni az
elektromos stimuláció varázsát.

Teljes hossza: 22 cm
A legszélesebb rész átmérője: 3,5 cm
A legkeskenyebb rész átmérője: 2 cm
Súly: 110 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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