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MyStim Analog forrás elektroszexhez

Karbantartás

Mivel a MyStim Analog tápegységnek még vízálló felülete sincs, azt javasoljuk,
hogy csak szükség esetén törölje le a készüléket nedves ruhával. Ügyeljen
azonban arra, hogy az akkumulátor vagy érintkezői ne nedvesedjenek meg.
A gyártó azt tanácsolja, hogy erotikus játékokkal is porozza be a vezetékeket.
Ez javítja vezetőképességüket. Tárolja az elektródákat visszazárható
tartályban, hűvös, száraz helyen, például hűtőszekrényben. Ha szeretné
meghosszabbítani az élettartamukat, csepegtesse le őket hideg, nem
desztillált vízzel a tapadókorongok környékére. Ezután hagyja őket friss
levegőn megszáradni.

Töltés

A MyStim analóg tápegység egy 9 V-os elemmel működik, amelyet a csomagban talál. Lemerítéskor egyszerűen
cserélje ki a kezelőpanel fedelének eltávolításával és az akkumulátor eltávolításával, majd egy újjal történő cserével
és a burkolat visszahelyezésével. Javasoljuk, hogy távolítsa el az akkumulátort a hálózatról, ha a készüléket hosszabb
ideig nem használja, hogy elkerülje a kisülést, majd savszivárgást. Ez károsíthatja a tápegység érintkezőit.
Tesztelőink azt találták, hogy az akkumulátor körülbelül 1,5 órán keresztül működik.

Vezérlés

A MyStim Analog forrás vezérlése az egyik legigényesebb, de egy idő után emlékezni fog rá. Mivel két különálló
eszközt csatlakoztathat a tápegységhez, a készülék tetején lévő bal vagy jobb kerékkel az óramutató járásával
megegyező irányban addig kapcsol be, amíg kattanást nem hall. A készülék kikapcsolásához forgassa el a kereket az
óramutató járásával ellentétes irányba. Ezzel a két gombbal szabályozható az impulzus intenzitása is, amely 1 és
8 között van.

A programok impulzushosszát a forrás elején található bal forgatógombbal állíthatja be. Az impulzus hossza 30 és
260 μs között van.

A készülék elején található jobb gombbal lehet beállítani az elektromos impulzusok frekvenciáját , amely 2 és
150 Hz között szabályozható.

Az impulzus hosszának és frekvenciájának beállítása között középen a három program egyikét kell választani,
amelyeket a gyártó B, C, M betűkkel jelölt meg.

Vízállóság

Az elektrosexhez való készlet nem vízálló és egyáltalán nem vízálló, mert az elektroimpulzusok és a vízi játékok nem
járnak együtt. Megsértheti magát.
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Design és alak

A teljes MyStim Analog készlet műanyag tokba csomagolva minimalista benyomást kelt. Az analóg forrás kicsit úgy
néz ki, mint egy walkie-talkie, amely jól tart a kézben. A vezérlőgombok lefedik a kihúzható fedelet, ami
megakadályozza a program véletlenszerű váltását. A csomag két hosszú kábelt és két pár elektródát is tartalmaz.

Anyag

Az elektromos forrás kiváló minőségű és strapabíró ABS műanyagból készült, amely olyan sima tapintású, mint az
üveg. A gumírozott alsó résszel ellátott öntapadó elektródák kissé tanulmányozzák a bőrrel való érintkezést. Ezt egy
speciális vezetőképes gélréteg okozza.

Szín

A fekete és az élénk rózsaszín kombinációja játékosan néz ki. Lelkesen kezdesz kísérletezni és felfedezni saját
szexualitásodat.

Méretek

Az egész tok egy kis helyet foglalna a tokban, de a tápegységet és az elektródákat játékosan el lehet rejteni egy
hátizsákba vagy egy nagyobb kézitáskába.

Az analóg forrás méretei: 85 × 65 × 25 mm
Az elektróda méretei: 3,8 × 3,8 cm
Tápellátás elemmel: 110 g
A teljes tok súlya: 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.

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.

• Ne Helyezze az elektródákat a nyakra, halántékra és egyidejűleg a hátra és a mellkasra.

www.ruzovyslon.cz
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