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MyStim Digital zdroj pro elektrosex

Údržba

Sada pro elektrosex nemá vodotěsnou úpravu, ale nad samotnou údržbou
pomůcky strávíte jen chviličku. Samotný akumulátor, elektrody ani vodiče
nenamáčejte ve vodě. Mohli byste si ublížit.

Výrobce doporučuje vodiče očistit navlhčeným hadříkem a jemně
přepudrovat pudrem na erotické pomůcky. Předcházíte tak jejich
zamotání a zlepšujete taky jejich vodivost.
Po každém použití skladujte samodržící elektrody v uzavíratelných
obalech na chladném suchém místě. Ideální bude lednice. Životnost
elektrod prodloužíte aplikací kapky studené nedestilované vody na
oblast přísavek. Přísavky pak otočte a usušte na volném vzduchu.

Nabíjení

Digitální základnu pohání jedna 9V 6F22 baterie, která je součástí balení. Doporučujeme používat kvalitní dobíjecí
baterie. Vybitou baterii vyměníte tak, že sundáte krytku z ovládacího panelu, vložíte novou baterii a nasadíte krytku
zpět na ovladač. Pokud zdroj pro elektrosex delší dobu nepoužíváte, vytáhněte baterii z přihrádky. Do generátoru by
mohla vytéct kyselina a nezvratně poničit přístroj. Baterie vydrží v provozu cca 90 minut.

Ovládání

Ovládání MyStim Digital zdroje chce trochu cviku, ale není to nic, co byste nezvládli. Na generátor můžete připojit dvě
zařízení, proto pomůcku zapnete otočením levého i pravého kolečka po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte
cvaknutí. Otočením kolečka proti směru hodinových ručiček přístroj zase vypnete.

Délku pulzů u všech programů nastavíte pomocí levého otáčecího kolečka, které snadno najdete na horní hraně
generátoru. Délka pulzu může být plynně nastavena z 30 na 260 μs.

Frekvenci elektropulzů u všech programů nastavíte otáčením pravého růžového kolečka. Frekvence pulzů
můžete plynule regulovat od 2 do 150 Hz.

Intenzitu elektropulzů regulujete oběma růžovými tlačítky na horní hraně zdroje podle toho, na které straně máte
připojený přívodní kabel s elektrodami nebo jiným příslušenstvím, které chcete ke zdroji připojit. Zvýšíte ji otáčením
po směru hodinových ručiček, proti směru intenzitu elektroimpulzů naopak plynule snižujete. Levý zdroj má na
horní straně displeje označení CH1, pravý najdete pod značkou CH2.

Na ovládacím panelu si můžete po zapnutí zdroje nastavit sedm přednastavených programů, které jsou označené
písmeny B, N, M, MR, MRW, SDR a SDW. Tyto programy přepínáte krátkým stisknutí tlačítka „MODE“. U každého
z těchto módů plynule měníte intenzitu elektropulzů na stupnici od 1 do 8 růžovým ozubeným kolečkem na horní
straně ovladače.
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Díky tlačítku s označením TIME máte pod kontrolou délku jednotlivých programů. Časovač si nastavíte na 10, 20, 30,
40, 50 a 60 minut a po ukončení zvoleného cyklu se generátor sám vypne.

Tlačítkem WIDTH regulujete délku impulzů v rozmezí 50 až 250. Krátkým stisknutím horního tlačítka se znakem
šipky intenzitu impulzů zvyšujete a mačkáním dolního tlačítka intenzitu impulzů naopak snižujete.

Tlačítkem RATE nastavíte frekvenci pulzů od 2 do 150 za vteřinu. Krátkým stiskem horního tlačítka frekvenci pulzů
zrychlíte, mačkáním spodního tlačítka „RATE“ frekvenci pulzů zpomalíte.

Voděodolnost

Elektrosex a vodní hrátky nejdou dohromady, protože byste si mohli ublížit nebo dostat pořádný kopanec. Proto se při
těchto odvážných BDSM praktikách koupelně vyhněte obloukem a užívejte si slastné chvíle třeba za dveřmi ložnice.

Design a tvar

Sada pro elektrosex působí moderním a nadčasovým dojmem. Samotný generátor připomíná vysílačku a díky svému
obdélníkovému tvaru se při hrátkách dobře drží v ruce. Ovládací panel chrání výsuvný plastový kryt, který po
zacvaknutí brání nechtěnému náhodnému přepnutí programů. Příslušenství sady najdete úhledně schované
v pěnovém jádru praktického plastového kufříku s rukojetí.

Materiál

ABS plast patří k odolným materiálům s dlouhou životností. Samolepící elektrody mají pogumovanou spodní část se
speciální vrstvou gelu, která po nalepení na kůži lehce zastudí, ale po chvilce se přizpůsobí teplotě lidského těla a
nedráždí pokožku.

Barva

Kombinace černé a výrazně růžové barvy působí smyslně, provokativně a tajemně. Dostanete chuť nahlédnout do
tajemného světa rozkoše s příchutí bolesti.

Rozměry

Digitální základna se pohodlně vejde do mužské i ženské dlaně. Plastový kufřík působí bytelným dojmem a díky své
velikosti do něj schováte i případné další komponenty, které chcete připojit ke zdroji.

Rozměry stimulačního zařízení: 95 × 65 × 25 mm
Rozměry samolepících elektrod: 3,8 × 3,8 cm
Hmotnost generátoru četně baterie: 115 g
Hmotnost sady vč. kufříku: 750 g
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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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