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MyStim Analog zdroj na elektrosex + darček EEG gel 500
ml

Údržba

Keďže napájací zdroj MyStim Analog nemá vodotesnú povrchovú úpravu,
odporúčame vám v prípade potreby jednoducho utrieť samotné zariadenie
vlhkou handričkou. Dávajte však pozor, aby ste batériu alebo jej kontakty
nenamočili. Výrobca tiež odporúča, aby ste káble napudrovali erotickým
púdrom na hračky. Tým sa zlepší ich vodivosť. Elektródy skladujte v
uzatvárateľnej nádobe na chladnom a suchom mieste, napríklad v chladničke.
Ak chcete predĺžiť ich životnosť, pokropte ich studenou, nedestilovanou vodou
v oblasti ich prísaviek. Potom ich nechajte vyschnúť na čerstvom vzduchu.

Nabíjanie

Analógový napájací zdroj MyStim je napájaný jednou 9V batériou, ktorá je súčasťou balenia. Ak ju chcete vymeniť,
keď sa vybije, jednoducho odstráňte kryt z ovládacieho panela a vyberte batériu, vymeňte ju za novú a vráťte kryt.
Ak sa batéria dlhší čas nepoužíva, odporúčame ju z napájacieho zdroja vybrať, aby nedošlo k jej vybitiu a následnému
úniku kyseliny. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kontaktov napájacieho zdroja. Naši testeri zistili, že batéria vydrží
približne 1,5 hodiny.

Ovládanie

Ovládanie MyStim Analog zdroja je trochu náročnejšie, ale po chvíli si ho zapamätáte. Keďže k zdroju môžete pripojiť
dve samostatné zariadenia, zapína sa pomocou ľavého alebo pravého ovládača na hornej strane pomôcky v smere
hodinových ručičiek, kým nebudete počuť cvaknutie. Otočením voliča proti smeru hodinových ručičiek zariadenie
vypnete. Tieto dve tlačidlá slúžia aj na nastavenie intenzity impulzov, ktoré sa pohybujú na stupnici od 1 do 8.

Dĺžku impulzov programov môžete nastaviť pomocou ľavého otočného voliča umiestneného na prednej strane
napájacieho zdroja. Dĺžka impulzov sa pohybuje od 30 do 260 μs.

Pravý otočný ovládač na prednej strane zariadenia slúži na nastavenie frekvencie elektropulzov, ktorú možno
nastaviť v rozsahu od 2 do 150 Hz.

Uprostred medzi nastavením dĺžky a frekvencie impulzov si môžete vybrať jeden z troch programov, ktoré výrobca
označil písmenami B, C, M.

Vodeodolnosť

Súprava na elektrosex nie je vodotesná a už vôbec nie vodotesná, pretože elektroimpulzy a vodné hry nejdú dokopy.
Mohli by ste si ublížiť.
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Dizajn a tvar

Celá súprava MyStim Analog zabalená v plastovom puzdre pôsobí minimalistickým dojmom. Analógový napájací zdroj
vyzerá trochu ako vysielačka, ktorá sa dobre drží v ruke. Ovládacie tlačidlá sú zakryté vysúvacím krytom, ktorý
zabraňuje nechcenému prepínaniu programov. Súčasťou balenia sú aj dva dlhé káble a dva páry elektród.

Materiál

Napájací zdroj je vyrobený z kvalitného a odolného plastu ABS, ktorý je na dotyk hladký ako sklo. Samolepiace
elektródy s pogumovanou spodnou časťou sú pri kontakte s pokožkou trochu studené. Je to spôsobené špeciálnou
vodivou gélovou vrstvou.

Farba

Kombinácia čiernej a žiarivo ružovej vyzerá hravo. Budete nadšene experimentovať a objavovať svoju vlastnú
sexualitu.

Rozmery

Celé puzdro by pravdepodobne zabralo trochu miesta v kufri, ale napájací zdroj a elektródy sa dajú ľahko uložiť do
batohu alebo väčšej kabelky.

Rozmery analógového zdroja: 85 × 65 × 25 mm
Rozmery elektród: 3,8 × 3,8 cm
Hmotnosť napájacieho zdroja s batériou: 110 g
Hmotnosť celého puzdra: 750 g

Bezpečnostné pokyny

- Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé časti, ktoré by sa mohli prehltnúť.
- Nepoužívajte výrobok v prípade chorej, poškodenej alebo inak podráždenej pokožky. Používajte len v dobrom
fyzickom stave.
- Výrobok neposkytujte ďalej tretím osobám. Predídete tak ochoreniu a infekcii.
- Pozorne si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste predišli alergickým reakciám.
- Ak pri používaní výrobku pocítite veľmi nepríjemné pnutie pokožky, podráždenie, modriny, zmenu farby alebo iné
fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, prestaňte výrobok používať.
- Výrobok nezmrazujte ani nezahrievajte.
- Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Výrobok používajte len so súhlasom dotknutej osoby.
- Nikdy nenechávajte spútané, bezbranné osoby bez dozoru.
- Aby ste predišli zraneniam, zabezpečte bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné riziko.
- Nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť za škody alebo nehody spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo
nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov.
- Nebezpečenstvo zástavy srdca.
- Nebezpečenstvo zástavy srdca. Nepoužívajte, ak máte kardiostimulátor, trpíte srdcovou arytmiou alebo inými
srdcovými problémami.
- Nepoužívajte v tehotenstve.
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- Nesmie prísť do kontaktu s vodou.
- Elektródy neumiestňujte na krk, spánky a zároveň na chrbát a hrudník.

www.ruzovyslon.cz
Pink Elephant Ltd. U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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