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Elektrosada Shockgasm

Údržba

Voděodolný zdroj i elektrody nepotřebují skoro žádnou péči. Elektrody po
použití opláchněte proudem vlažné vody, případně je lehce omyjte jemným
mýdlem. Po uschnutí nalepte elektrody zpátky na fólii. Ovladač v případě
ušpinění otřete vlhkým hadříkem. Dezinfekce a péče o erotické pomůcky
účinně odstraní z povrchu i ty nejmenší nečistoty, kterých byste si pouhým
okem nevšimli. Před uložením hračky do krabice ze zdroje vytáhněte i baterie,
aby se zbytečně nevybíjely. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně.
Zabráníte tak tomu, aby na sebe při doteku různorodé materiály chemicky
reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Ovladač se dobíjí pomocí dvou AAA (mikrotužkových) baterií. Na zadní straně ovladače najdete bateriovou krytku. Tu
vymáčkněte a vložte do ovladače obě baterie. Krytku pak zacvakněte zpátky. Výdrž baterií se liší podle zvolené
intenzity stimulace i podle kvality použitých baterií. Nám při testování hračka vydržela 1 hodinu a 15 minut. 

Ovládání

Intuitivní ovládání se rychle naučíte. Ze všeho nejdřív ale musíte k ovladači připojit kabel se všemi čtyřmi elektrodami
a ty pak přilepit k tělu. Jinak vám nepůjde pomůcku ovládat. Na ovladači najdete čtyři tlačítka. Na pravé straně je
tlačítko ON, pomocí kterého pomůcku zapnete. Stačí ho jen krátce stisknout. Pak se na LCD displeji objeví číslo 15 se
symbolem hodin, panáček, problikávající pěst a symbol dvou rozevírajících se ručiček. Číslovka na displeji znamená,
že se ovladač při neaktivitě po 15 vteřinách z úsporných důvodů vypne. Horním tlačítkem MODE si vyberte jeden ze 3
stimulačních módů, které na ovládacím panelu symbolizuje obrázek pěsti, vertikálně položené dlaně nebo ruky v
kroužku.

Stimulační mód Tap (pěst) podporuje ve vybrané části těla krevní oběh pomocí poklepávání a pulzování. Můžete u
něj nastavit různé rychlosti i intenzity elektrostimulace.

Stimulační mód Modulation (vertikálně položená dlaň) zmírňuje únavu a uvolňuje svaly pomocí různorodých
kombinací rychlosti a intenzity elektrostimulace. 

Stimulační mód Kneading (ruka v kroužku) pomalu uvolňuje nervovou nebo svalovou bolest pomocí hloubkové
stimulace tlakových bodů na těle.

Intenzitu elektrostimulace si zvýšíte nebo snížíte pomocí šipek u tlačítek pro zapnutí (On) nebo vypnutí (Off). Spodní
tlačítko označené písmeny S/P slouží k přepínání mezi rychlostí a intenzitou elektrických impulzů. Rychlost ovládá
tempo a frekvence pulzů, zatímco intenzita řídí sílu elektrostimulace. Obě funkce mají 10 stupňů se vzrůstající
tendencí. 

Při každé změně stimulačních módů se vynuluje i nastavená intenzita a rychlost elektrických pulzů. Musíte si ji proto
pokaždé nastavit znovu.

Pro zastavení elektrostimulace stačí jednou krátce stisknout tlačítko OFF. Pro vypnutí ovladače pak toto tlačítko
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zmáčkněte ještě jednou.

Voděodolnost

Elektrosada Shockgasm je voděodolná. Elektrody můžete opláchnout pod tekoucí vodou, ovladač ale nenamáčejte.
Mohla by do něj zatéct voda a zkorodovat jeho ovládací prvky. Při elektro sexu si pamatujte, že ho nesmíte
praktikovat ve vaně ani sprše. Při vodních hrátkách byste si mohli ublížit. 

Design a tvar

Ovladač, který krásně padne do ruky, připomíná trochu stopky. Dlouhý bílý kabel se na svém konci rozvětvuje na 4
oválné elektrody, které ladí s kablíkem. Celkově hračka působí nenápadně a díky svým kompaktním rozměrům se
vejde do každého šuplíku slasti. 

Materiál

Ovladač z pevného a odolného ABS plastu má sametově hebkou povrchovou úpravu, kterou budete neustále hladit a
žmoulat v ruce. Elektrody drží na těle pomocí tlusté a měkké silikonové vrstvy, která silně lepí. 

Barva

Kombinace černé a bílé barvy umocňuje vzrušující atmosféru BDSM hrátek, při kterých budete s napětím očekávat
mravenčivě ostré vlnobití elektroimpulzů.

Rozměry

Celá sada má kompaktní rozměry, díky kterým ji hravě schováte do nočního stolku.

Rozměry elektrod: 4,5 x 7 cm
Délka kabelů: 122 cm
Rozměry ovladače: 7,5 x 10 cm
Hmotnost celé sady: 107 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré
fyzické kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
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• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít
odpovědnost.
• Nebezpečí srdeční zástavy. Nepoužívat v případě, že máte kardiostimulátor, trpíte srdeční arytmií nebo jinými
srdečními problémy.
• Nepoužívat v těhotenství.
• Neměl by přijít do styku s vodou.
• Elektrody nepřikládejte na krk, spánky a současně na záda a hrudník.
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