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MyStim Tristan dildo pro elektrosex (7 cm)

Údržba

Údržba voděodolného dilda vám potrvá jen chviličku. Po každém použití doporučujeme
hračku otřít vlhkým hadříkem. Dezinfekce pomůcek je účinný prostředek pro dosažení
absolutní čistoty. Stačí ho na dildo jen lehce nastříkat, nechat minutu působit a pak
důkladně setřít ručníkem. Po očištění uložte pomůcku do krabičky nebo textilního pytlíku
tak, aby se přímo nedotýkala jiných erotických hraček ve vašem nočním stolku. Různorodé
materiály by na sebe mohly reagovat a poškodit se.

Voděodolnost

Pomůcka je pouze voděodolná. Snadno ji po použití očistíte, ale z bezpečnostních důvodů si
ji do vody neberte. Elektro-hrátky do koupelny nepatří. Kromě toho by do plastových svárů
mohla natéct voda a dildo by už pak nepřenášelo elektrické impulzy.

Design a tvar

Dildo působí elegantně a svým tvarem nám trochu připomíná převrácenou kuželku. Dobře
se drží v ruce, proto manipulaci s ním zvládnete levou zadní. Z jeho kruhovité patky vede
bílý balík, který připojíte ke zdroji pro elektrosex.

Materiál

Na dotek hladký ABS plast doplněný ledově chladnými elektrodami z nerezové oceli si zamilujete na první dotek.

Barva

Kombinace bílé a stříbrné barvy působí nevinně. Pomůcka vás tak vyzve k prozkoumání sebe sama.

Rozměry

Dildo svými malými rozměry potěší hlavně začátečníky, kteří nemají moc velké zkušenosti s používáním velkých
erotických pomůcek.

Celková délka dilda: 7 cm
Nejširší průměr dilda: 2,8 cm
Celková délka kabelu: 30 cm

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

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

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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