Vibrátor ELECTRIC ERIC ESTIM black
Ovládání:
Vibrátor má dva výkonné vibrační motorky. Jeden je umístěný v samotné špičce vibrátoru a druhý v
těle vibrátoru. ERIC ESTIM sám vibruje, pulzuje, mravenčí, brní.
Vibrátor ELECTRIC ERIC ESTIM black lze jednoduše ovládat pomocí ovládacího panelu umístěného na
rukojeti vibrátoru. Na jedné straně tlačítka, která kontrolují programy a intenzitu vibrací a na straně
druhé programy a intenzitu elektro stimulací. Navíc si můžete vybrat, zda chcete používat současně
jak vibrace, tak i elektro stimulace. Nebo jeden po druhém – každé zvlášť. Díky světelnému pásu vždy
najdete to správné tlačítko. A při stisku se intenzita světla ještě trochu více zesílí.
ELEKTRO STIMULACE:
Tlačítko „impuls“ na ovládání elektro stimulace
Pro zapnutí elektro stimulace, stiskněte tlačítko impuls. Současně se rozsvítí bílý světelný pás. Pokud
světelný proužek svítí, je funkce E-stim aktivní. Začíná vždy prvním programem a na nejnižší úrovni
intenzity. Pro poznání té správné elektro intenzity, která vám vyhovuje, nasaďte skřipce dříve, než
zapnete stimulátor Také vždy, prosím, vypněte funkci elektro-sexu před vyjmutím.
Každým stiskem tlačítka „impuls“ změníte program elektro stimulace – celkem 5 programů v 10
stupních intenzity. Pomocí tlačítek plus a mínus můžete regulovat intenzitu stimulace na jednu z 10
úrovní. Při každém stisknutí tlačítka se intenzita se zvýší nebo sníží o jeden stupeň.
Pro vypnutí elektro impulsů podržte tlačítko impulsu nebo tlačítko E-mínus po dobu dvou sekund.
Když je elektro-stimulace je vypnutá, světlo zhasne. (Pokud nejsou současně zapnuty i vibrace, vypne
se celý vibrátor).
Tlačítko E-minus
Snižuje intenzitu elektro stimulace, opakovaným stiskem až na minimum
Delším přidržením tlačítka E-minus – cca po dobu 2 – 3 sec se elektro stimulace vypnou
Tlačítko E-plus
Opakovaným stiskem tlačítka se zvyšuje intenzita elektro stimulací
Výjimkou je: Tréninkový program pro posílení svalstva pánevního dna. Tento program spustíte 5x
stisknutím tlačítka „impuls“. Jakmile se tento program aktivuje, změní se osvětlení světelného pásu
na zelenou barvu. Zvolíte-li tréninkový program, intenzita se automaticky sníží na nejnižší úroveň.
Pomocí tlačítek plus a mínus můžete regulovat intenzitu stimulace na jednu z 10 úrovní. Při každém
stisknutí tlačítka se intenzita zvýší nebo sníží o jeden stupeň. V případě ukončení tréninkového
programu se přístroj přepne zpět na nejnižší úroveň intenzity. Pokud chcete tréninkový program úplně
ukončit, stiskněte tlačítko „impuls“ (světelný pás opět svítí bílou barvou). Pokud chcete přístroj úplně
vypnout – opět je možné použít buď tlačítko „impuls“ nebo „E-minus“ a přidržet po dobu dvou
sekund.
VIBRACE:
Tlačítko „vibrace“ na ovládání vibrací
Vibrace začíná vždy prvním programem a nejnižším stupněm intenzity. Současně se rozsvítí bílý

světelný pás. Pomocí tlačítek plus a mínus lze regulovat intenzitu vibrací na jednu z pěti úrovní. Při
každém stisknutí tlačítka se intenzita zvýší nebo sníží o jeden stupeň. Stiskem tlačítka „vibrace“
můžete přepínat mezi programy (celkem 8 vibračních programů v 5 stupních intenzity). Při každém
stisknutí tlačítka se vybere další program. Měníte-li mezi programy, úroveň intenzity zůstává stejná.
Pokud chcete vibrátor nebo vibrace vypnout, použijte buď tlačítko „vibrace“ nebo „V-minus“ –
přidržte po dobu 2 sekund.
Tlačítko V-minus
Snižuje intenzitu vibrací, opakovaným stiskem až na minimum
Delším přidržením tlačítka V-minus – cca po dobu 2 – 3 sec se vibrace vypnou
Tlačítko V-plus
Opakovaným stiskem tlačítka se zvyšuje intenzita vibrací
Povrch vibrátoru:
Elektro-stimulátor / vibrátor je dvoupólový přístroj, to znamená, že tato hračka má po stranách dva
vodivé povrchy, mezi nimiž probíhá proud tam a zpět.
Nabíjení:
Vibrátor je již částečně nabitý. Chcete-li jej plně nabít, jednoduše umístěte USB kabel na nabíjecí hlavu
na stříbrné logo na rukojeti. Pokud se kontrolka na nabíjecí hlavě změní z červené na zelenou, je
přístroj plně nabitý a je připraven pro použití.
Čištění a údržba:
Vibrátor ELECTRIC ERIC ESTIM značky Mystim je zcela vodotěsný a vyrobený ze 100 % lékařského
platinového silikonu, který z něj dělá opravdu hygienický a snadno udržovatelný produkt. Snadno
se čistí vodou a jemným mýdlem. V pravidelných intervalech byste měli také používat k pokožce
šetrný dezinfekční prostředek (přečtěte si příslušné pokyny výrobců). Než začnete vibrátor znovu
používat ujistěte se, že je úplně suchý.

