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MyStim Magic rukavičky na elektrosex

Údržba

Údržba je jednoduchá, zvládne ju každý ľavou zadnou. Pri znečistení môžete
preprať v ruke s jemným mydlom. Práčke a sušičke sa vyhnite oblúkom.

Ovládanie

Umyte a dobre osušte ruky. Navlečte bezpudrové gumové rukavice
(ochráni vlastné ruky). Na gumové rukavice natiahnite masážne (šedé)
rukavice. Zapojte do akumulátora (Mystim elektrosex-nie je súčasťou balenia) a
dotýkajte sa vlastného nahého tela alebo partnera. Jemné elektrické impulzy
dobre stimulujú celé telo a predovšetkým erotogénne zóny. Najprv skúste
najnižšiu intenzitu stimulácie na koži rúk či nôh, postupne môžete
pridávať. Na slizniciach (jazyk, vagína …) je stimulácia výrazne
intenzívnejšie.

Farba

Nepriehľadná šedá, prepojovacie konektory čierne.

Rozmery

Dĺžka nenatahnutých rukavíc: 24 cm
Dĺžka natiahnutých rukavíc: 32 cm
Priemer prstov rukavíc: 2,5 – 3,5 cm
Dĺžka adaptéra: 16,6 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
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
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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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