
       Návod Vibrátor E-stim CalExotics Volt Electro Spark

Perfektní ojedinělé tenké tělo s jemně rozšířenou špičkou a rukojetí je skvělé jak pro vaginální, tak i anální 
hrátky. Bezvadně se přizpůsobí vašim křivkám, protože je mimořádně flexibilní, takže se ohne přesně dle 
vašich preferencí. Rukojeť z se perfektně drží v ruce a pohodlně se s ním tak manipuluje. Na dotek je 
neuvěřitelně hebký díky sametově hedvábnému silikonu prvotřídní kvality. Bez ftalátů a parfémů je zdravotně 
nezávadný pro lidskou pokožku. Disponuje silným a extrémně diskrétním motorem, který vám nabídne 7 
fenomenálních vibračních a pulzačních režimů. Na špičce naleznete také dvě kovové plochy pro přenos 
elektrických výbojů. Elektrické impulzy jsou v jednom rytmu a vy si můžete vybrat jednu z 5 intenzit síly od 

nejslabšího až po pikantně silný. 

Ovládání:
Podržte spodní tlačítko power po dobu 3 vteřin pro uvedení do provozu. Dále podržením prostředního nebo 
vrchního tlačítka po dobu 3 vteřin zapnete první režim vibrací či elektrických impulzů a to zcela nezávisle na 
sobě. Krátkými stisky těchto tlačítek měníte rytmy vibrací a sílu výbojů. Opětovným podržením příslušného 
tlačítka po dobu 3 vteřin pozastavíte jeho funkci. Při dlouhém podržení tlačítka power jej zcela vypnete  

Lubrikace:
 Sexshop Erotic doporučuje v případě lubrikace jen gely na vodní bázi, aby nedošlo k poškození povrchu této 
hračky. 

Údržba:

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek.

Doporučujeme:

Vychutnejte si svou možná první elektro stimulaci s tímto unikátním vibrátorem, který okoření vaše erotické 
momenty. Pro umocnění efektu použijte gely pro zvýšení vodivosti, které jsou speciálně vyvinuty pro elektro 
hračky. 

Upozornění:

důrazně upozorňujeme, že ve vodních hrátkách nesmíte používat elektro režim. Osoby s elektronickými nebo 
kovovými implantáty (např. kardiostimulátory) nesmějí používat stimulační elektrický proud bez předchozí 
konzultace s lékařem. Toto se týká i osob s různými srdečními problémy včetně srdeční arytmie. Nepoužívejte 
v oblasti hlavy a srdce. Nikdy nestimulujte hrtan a oblast krku. Stahy svalů (svalové křeče) v této oblasti by 
mohly vést k udušení. Stimulační elektrický proud nesmí být používán během těhotenství. Stimulační 
elektrický proud může být používán pouze na zdravé pokožce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte 
pouze originální příslušenství. 

Parametry:

Barva: černá, stříbrná. Materiál: silikon, ABS plast, kov. Rozměry: celková délka 23 cm, použitelná délka 16,5 
cm, průměr 2,6 cm. E-stimulace: ano. Vibrace: ano.Pohon: dobíjecí Li-on baterie
Voděodolnost: ano. Lubrikace: lubrikanty na vodní bázi 

 

https://www.sexshop-erotic.cz/

