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MyStim Digital forrás elektroszexhez

Karbantartás

Az electrosexhez való készlet nem vízálló, de magának a készüléknek a
karbantartására csak egy pillanatot fog fordítani. Ne áztassa vízbe magát az
akkumulátort, az elektródákat vagy a vezetékeket. Megsértheti magát.

A gyártó azt javasolja, hogy a vezetékeket nedves ruhával tisztítsa meg,
és enyhén porolja be erotikus porral. Ezzel megakadályozhatja, hogy
összegabalyodjanak, és javítja vezetőképességüket is.
Minden használat után tárolja az öntartó elektródákat visszazárható
tartályokban, hűvös, száraz helyen. Ideális lenne egy hűtőszekrény.
Meghosszabbíthatja az elektródák élettartamát, ha egy csepp hideg,
nem desztillált vizet csepegtet a tapadókorongok területére. Ezután
fordítsa meg a tapadókorongokat, és szárítsa meg őket a szabad
levegőn.

Töltés

A digitális alap egy 9V 6F22 elemmel működik, amely a csomag része. Javasoljuk, hogy jó minőségű újratölthető
akkumulátorokat használjon. A lemerült elem cseréjéhez távolítsa el a fedelet a vezérlőpanelről, helyezzen be egy új
elemet, és tegye vissza a fedelet a vezérlőre. Ha hosszabb ideig nem használja a forrást elektrosexhez, vegye ki az
elemet a rekeszből. A sav beszivároghat a generátorba, és visszafordíthatatlanul károsíthatja a készüléket. Az
akkumulátor körülbelül 90 percig bírja működés közben.

Vezérlés

Ellenőrzés MyStim Digital forrás egy kis gyakorlást igényel, de ez olyan dolog, amit nem tudsz kezelni. A
generátorhoz két eszközt is csatlakoztathat, ezért kapcsolja be az eszközt a bal és a jobb tárcsát az óramutató
járásával megegyező irányba forgatva, amíg kattanást nem hall. A készülék ismételt kikapcsolásához forgassa el a
kereket az óramutató járásával ellentétes irányba.

Az Impulzusok hosszát minden programhoz beállíthatja a bal oldali forgókerékkel , amelyet könnyen
megtalálhat a generátor felső szélén. Az impulzus hossza simán állítható 30 és 260 μs között.

Az Elektroimpulzusok frekvenciáját minden programhoz beállíthatja a jobb oldali rózsaszín kerék
elforgatásával . Az impulzusfrekvencia zökkenőmentesen szabályozható 2 és 150 Hz között.

Az elektroimpulzusok intenzitását a forrás felső szélén található két rózsaszín gombbal szabályozhatod, attól
függően, hogy melyik oldalon csatlakoztattad a tápkábelt azokkal az elektródákkal vagy egyéb tartozékokkal, amiket
a forráshoz szeretnél csatlakoztatni. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növeli, ellenkezőleg,
fokozatosan csökkenti az elektromos impulzusok intenzitását. A bal oldali forrás CH1 felirattal van ellátva a
kijelző felső részén , a jobb oldali pedig CH2 .
A vezérlőpulton a forrás bekapcsolása után hét előre beállított programot állíthat be, amelyek B, N, M, MR,
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MRW, SDR és SDW betűkkel vannak jelölve. Ezeket a programokat a „MODE” gomb rövid megnyomásával
válthatja át. Ezen módok mindegyikénél simán módosíthatja az elektroimpulzusok intenzitását egy 1-től 8-ig terjedő
skálán a vezérlő tetején található rózsaszín fogaskerék segítségével.

Az IDŐ gombnak köszönhetően szabályozhatja az egyes programok hosszát. Az időzítőt 10, 20, 30, 40, 50 és 60
percre állíthatja be, majd a kiválasztott ciklus lejárta után a generátor kikapcsol.

A WIDTH gombbal állítsa be az impulzus hosszát 50 és 250 között. A nyíl szimbólummal jelölt felső gomb rövid
megnyomásával növeli az impulzusok intenzitását, az alsó gomb megnyomásával pedig csökkenti az impulzusok
intenzitását. .

A RATE gombbal állítsa be az impulzusfrekvenciát 2 és 150 között másodpercenként. A felső gomb rövid
megnyomásával felgyorsítja a pulzusszámot, az alsó "RATE" gomb megnyomásával lassítja a pulzust.

Vízállóság

Az Electrosex és a vízi játék nem jár együtt, mert megsérülhet, vagy komoly rúgást kaphat. Ezért ezekkel a merész
BDSM gyakorlatokkal kerülje el a fürdőszobát, és élvezze a kellemes pillanatokat, például a hálószoba ajtaja mögött.

Design és alak

Az elektrosexhez való készlet modern és időtlen benyomást kelt. Maga a generátor egy walkie-talkie-ra hasonlít, és
téglalap alakú formájának köszönhetően játék közben is jól illeszkedik a kézbe. A vezérlőpanelt egy visszahúzható
műanyag burkolat védi, amely kattanás után megakadályozza a véletlen programváltást. A szett tartozékait egy
praktikus, fogantyús műanyag tok habszivacs magjába szépen elrejtve találod.

Anyag

Az ABS műanyag a tartós anyagok közé tartozik, amelyek hosszú élettartammal rendelkeznek. Az öntapadó
elektródák gumírozott alsó része speciális gélréteggel rendelkezik, amely a bőrre tapadva kissé kihűl, de egy idő után
alkalmazkodik az emberi test hőmérsékletéhez és nem irritálja a bőrt.

Szín

A fekete és a kifejezetten rózsaszín kombináció érzékinek, provokatívnak és titokzatosnak tűnik. Ízelítőt kap a
fájdalom ízű élvezet titokzatos világából.

Méretek

A digitális alap kényelmesen elfér a férfiak és a nők tenyerében. A műanyag tok masszív benyomást kelt, és
méretének köszönhetően elrejthető benne minden más, a forráshoz csatlakoztatni kívánt alkatrész is.

A stimuláló készülék méretei: 95 × 65 × 25 mm
Az öntapadó elektródák méretei: 3,8 × 3,8 cm

mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

A generátor súlya akkumulátorral együtt: 115 g
Súly beállítása tok: 750 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• A helytelen kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk és balesetek
semmilyen körülmények között nem vállalhatók.
felelősség.
• Szívleállás veszélye. Ne használja, ha pacemakere, szívritmuszavara vagy egyéb szívproblémája van.
• Ne használja terhesség alatt.
• Ne érintkezzen vízzel.
• Ne Helyezze az elektródákat a nyakra, halántékra és egyidejűleg a hátra és a mellkasra.

www.ruzovyslon.cz
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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