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MyStim Tristan dildo na elektrosex (7 cm)

Údržba

Údržba vodeodolného dilda vám potrvá len chvíľočku. Po každom použití odporúčame
hračku utrieť vlhkou handričkou. Dezinfekcia pomôcok je účinný prostriedok na dosiahnutie
absolútnej čistoty. Stačí ho na penis len ľahko nastriekať, nechať minútu pôsobiť a potom
dôkladne zotrieť uterákom. Po očistení uložte pomôcku do krabičky alebo textilného vrecka
tak, aby sa priamo nedotýkala iných erotických hračiek vo vašom nočnom stolíku.
Rôznorodé materiály by na seba mohli reagovať a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Pomôcka je iba vodeodolná. Ľahko ju po použití očistíte, ale z bezpečnostných dôvodov si ju
do vody neberte. Elektro-hrátky do kúpeľne nepatrí. Okrem toho by do plastových zvarov
mohla natiecť voda a dildo by už potom neprenášalo elektrické impulzy.

Dizajn a tvar

Dildo pôsobí elegantne a svojím tvarom nám trochu pripomína prevrátenú kuželku. Dobre
sa drží v ruke, preto manipuláciu s ním zvládnete ľavou zadnou. Z jeho kruhovité pätky
vedie biely balík, ktorý pripojíte k zdroju pre elektrosex.

Materiál

Na dotyk hladký ABS plast doplnený ľadovo chladnými elektródami z nerezovej ocele si zamilujete na prvý dotyk.

Farba

Kombinácia bielej a striebornej farby pôsobí nevinne. Pomôcka vás tak vyzve k objavovaniu seba samého.

Rozmery

Dildo svojimi malými rozmermi poteší hlavne začiatočníkov, ktorí nemajú moc veľké skúsenosti s používaním veľkých
erotických pomôcok.

Celková dĺžka dilda: 7 cm
Najširší priemer dilda: 2,8 cm
Celková dĺžka kábla: 30 cm

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať
zodpovednosť.
• Nebezpečenstvo zástavy srdca. Nepoužívať v prípade, že máte kardiostimulátor, trpíte srdcovou arytmiou alebo
inými srdcovými problémami.
• Nepoužívať v tehotenstve.
• Nemal by prísť do styku s vodou.
• Elektródy neprikladajte na krk, spánky a súčasne na chrbát a hrudník.
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