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MyStim Analog zdroj pro elektrosex + dárek EEG gel 500
ml

Údržba

Protože MyStim Analog zdroj nemá ani voděodolnou úpravu, doporučujeme
samotné zařízení v případě potřeby pouze otřít navlhčeným hadříkem. Přitom
ale dávejte pozor, abyste nenamočili baterii nebo její kontakty. Výrobce radí,
abyste vodiče taky přepudrovali pudrem na erotické hračky. Zlepšíte tím jejich
vodivost. Elektrody uchovávejte v uzavíratelném obalu na chladném, suchém
místě jako je např. lednice. Pokud chcete prodloužit jejich životnost, pokapejte
je studenou, nedestilovanou vodou v oblasti jejich přísavek. Ty pak nechte
uschnout na čerstvém vzduchu.

Nabíjení

Analogový zdroj MyStim napájí jedna 9V baterie, kterou najdete v balení. Tu při vybití jednoduše vyměníte tak, že
sundáte kryt z ovládacího panelu a baterii vyjmete, zaměníte za novou a kryt vrátíte na místo. Doporučujeme baterii
při delším nepoužívání zařízení ze zdroje vyjmout, aby nedocházelo k jejímu vybití a následnému vytečení kyseliny.
Ta by mohla poničit kontakty napájení. Naši testeři zjistili, že baterie vydrží v provozu cca 1,5 hod.

Ovládání

Ovládání MyStim Analog zdroje patří sice k těm trochu náročnějším, ale po chvilce si ho zapamatujete. Vzhledem
k tomu, že ke zdroji můžete připojit dvě samostatná zařízení, zapíná se pomocí levého nebo pravého kolečka na
vrchní straně pomůcky ve směru hodinových ručiček až do chvíle, kdy uslyšíte cvaknutí. Otočením kolečka proti
směru zase přístroj vypnete. Tato dvě tlačítka slouží taky k regulaci intenzity impulzů, která se pohybuje na stupnici
od 1 do 8.

Délku pulzů u programů nastavíte pomocí levého otáčecího kolečka, umístěného na přední straně zdroje. Délka
pulzů se pohybuje v rozmezí 30 až 260 μs.

Pravé tlačítko na přední straně zařízení slouží pro nastavení frekvence elektroimpulzů, které můžete regulovat
od 2 až po 150 Hz.

Uprostřed mezi nastavením délky pulzů a jejich frekvence si zvolíte jeden ze tří programů, které výrobce označil
písmeny B, C, M.

Voděodolnost

Sada pro elektrosex není voděodolná a už vůbec ne vodotěsná, protože elektroimpulzy a vodní hrátky nejdou
dohromady. Mohli byste si ublížit.
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Design a tvar

Celá MyStim Analog sada zabalená v plastovém kufříku působí minimalistickým dojmem. Analogový zdroj vypadá
trochu jako vysílačka, která se dobře drží v ruce. Ovládací tlačítka kryje vysouvací kryt, který zabrání nechtěnému
přepínání programů. Součástí balení jsou taky dva dlouhé kabely a dva páry elektrod.

Materiál

Elektrozdroj se vyrábí z kvalitního a odolného ABS plastu, který je na dotek hladký jako sklo. Samolepící elektrody
s pogumovanou spodní částí při kontaktu s kůží trochu studí. To způsobuje speciální vodivá vrstva gelu.

Barva

Kombinace černé a zářivě růžové barvy působí hravě. S nadšením se tak pustíte do experimentování a objevování
vlastní sexuality.

Rozměry

Celý kufřík by vám v kufru zabral asi trochu místa, ale samotný zdroj a elektrody hravě schováte do batohu nebo
větší kabelky.

Rozměry analogového zdroje: 85 × 65 × 25 mm
Rozměry elektrod: 3,8 × 3,8 cm
Hmotnost zdroje s baterií: 110 g
Hmotnost celého kufříku: 750 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.
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• Elektrody nepřikládejte na krk, spánky a současně na záda a hrudník.
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