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MyStim Magic rukavičky pro elektrosex

Údržba

Údržba je snadná, zvládne ji každý levou zadní. Při znečištění můžete přeprat
v ruce s jemným mýdlem. Pračce a sušičce se vyhněte obloukem.

Ovládání

Umýjte a dobře osušte ruce. Navlečte bezpudrové gumové rukavice
(ochrání vlastní ruce). Na gumové rukavice natáhněte masážní (šedé) rukavice.
Zapojte do akumulátoru (Mystim elektrosex-není součástí balení) a dotýkejte
se vlastního nahého těla nebo partnera. Jemné elektrické impulzy dobře
stimulují celé tělo a především erotogenní zóny. Nejprve zkuste nejnižší
intenzitu stimulace na kůži rukou či nohou, postupně můžete přidávat. Na
sliznicích (jazyk, vagina…) je stimulace výrazně intenzivnější.

Barva

Neprůhledná šedá, propojovací konektory černé.

Rozměry

Délka nenatahnutých rukavic: 24 cm
Délka natáhnutých rukavic: 32 cm
Průměr prstů rukavic: 2,5 – 3,5 cm
Délka adaptéru: 16,6 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
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
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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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