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MyStim Magic kesztyű elektroszexhez

Karbantartás

Karbantartása egyszerű, bárki meg tudja csinálni, akinek bal hátulja van. Ha
piszkos, kézzel mosható enyhe szappannal. Kerülje a mosó- és szárítógépet.

Vezérlés

Mossa meg és szárítsa meg alaposan a kezét . Vegyen fel púdermentes
gumikesztyűt (saját keze védelme érdekében). Nyújtsa ki a masszázskesztyűt
(szürke) a gumikesztyűre. Csatlakoztassa az akkumulátorhoz (Mystim
electrosex - nem tartozéka a csomagnak), és érintse meg saját meztelen testét
vagy partnerét. A finom elektromos impulzusok jól stimulálják az egész
testet , különösen az erogén zónákat. Először próbálja meg a
legalacsonyabb intenzitású stimulációt a keze vagy a láb bőrén,
fokozatosan hozzáadhatja a . A nyálkahártyákon (nyelv, hüvely...)
lényegesen intenzívebb a stimuláció.

Szín

Átlátszatlan szürke, csatlakozók fekete.

Méretek

Nyújtatlan kesztyű hossza: 24 cm
Hosszabbított kesztyű: 32 cm
A kesztyű ujjátmérője: 2,5-3,5 cm
Adapter hossza: 16,6 cm

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.
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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.
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