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MyStim Booty Garland S – anální kuličky pro elektrosex

Údržba

Údržbu voděodolných análních kuliček zvládnete levou zadní. Po odpojení od
zdroje je pořádně (kromě zdířek pro konektory) namydlete, opláchněte pod
tekoucí vodou a nechte uschnout na čerstvém vzduchu. Dezinfekce pomůcek
zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si nevšimli ani pod lupu. Suché
anální kuličky uložte do bezpečí originálního obalu nebo textilního pytlíku.
Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Ovládání

Ovládání análních kuliček pro elektrosex hravě zvládnete. Do rozdvojeného konce silikonové šňůrky stačí zasunout
červený a černý konektor z MyStim zdroje, zapnout elektrostimulaci a můžete se pustit do smyslného
experimentování a posouvání hranic. Před vytažením kuliček nezapomeňte zdroj vypnout, abyste nedostali kopanec
navíc.

Voděodolnost

Díky voděodolné úpravě vás údržba análních kuliček moc dlouho nezdrží. Dejte si ale pozor, aby při umývání
pomůcky nezatekla voda do zdířek pro konektory. Hračku byste zničili.

Design a tvar

Anální kuličky působí sofistikovaným dojmem a svým tvarem evokují korále. Pomůcku zdobí čtyři stejně velké kuličky,
které spojují tři kratší ohebné silikonové tyčinky. Na konci delší šňůrky najdete dvě zdířky pro připojení konektorů.
Hračka se dobře drží v ruce a po napojení na elektrozdroj přenáší vaginální nebo anální sliznici elektroimpulzy,
kterými si zpestříte lehčí i tvrdší BDSM praktiky.

Materiál

Sametově hebký silikon si zamilujete hned po prvním pohlazení. Anální kuličky mají pružné tělo a díky své ohebnosti
se po zavedení přizpůsobí anatomii těla.

Barva

Smyslná černá barva vás provede krajinou zapovězených análních hrátek, které posunou hranice vašich zážitků zase
o kousek dál.

Rozměry

Průměr análních kuliček doporučujeme i začátečníkům.
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Celková délka kuliček: 30 cm
Průměr kuliček: 3 cm
Délka šňůrky pro vytažení: 9,5 cm
Hmotnost: 186 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.
• 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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