
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

MyStim Flavio anální kolík pro elektrosex na masáž
prostaty

Údržba

MyStim Flavio doporučejeme po každém použití důkladně omýt mýdlem a
teplou vodou, poté nechat oschnout. Dezinfekce pomůcek je super parťákem
při udržování pomůcky v čistotě. Stačí párkrát stříknout, nechat působit a je
hotovo.

Vibrační programy

MyStim Flavio sám o sobě negeneruje elektroimpulzy. Až po připojení
k základní jednotce MyStim Analog nebo Mystim Digital se koncová část, která
se zasouvá do konečníku, stává vodivou a přenáši imoulzy na citlivou sliznici.
Můžete si nastavit analogově nebo digitálně intenzitu impulzů, jejich frekvenci
i šířku pásma a podle toho měnit stimulaci od téměř neznatelné až výraznou
a bolestivou.

Materiál

Materiál je boží. Flexibilní a pružný 100% silikon. Jemný a hebký na dotek. Delší část můžete tvarovat z jedné strany
na druhou.

Rozměry

Použitelná délka: 10 cm
Průměr vrchní části: 3 × 2,7 cm
Průměr spodní patky (tlačí zvnějšku na hráz): 3 × 2 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
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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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