
Sada MYSTIM Cluster Buster
Návod na použitie

1. Cluster Buster tlačidlo On / +
Stlačením tohto tlačidla na jednu sekundu zapnete ovládač. Po zapnutí ovládača slúži toto tlačidlo na 
zvýšenie intenzity. Toto tlačidlo môžete využiť tiež pre prepnutie medzi stimulačným a tréningovým 
modelom a tiež zmenou medzi programami a zvýšiť dĺžku stimulácie v minútach (5, 10, 15 min ...).

2. Tlačidlo vypnutia OFF / -
Po zapnutí Clusteru slúži toto tlačidlo pre jeho vypnutie (pridržte 2 sekundy) a tiež k zníženiu 
intenzity. Rovnako ako tlačidlo On / + je možné aj toto využiť pre prepínanie medzi stimulačným a 
tréningovým programom smerom nadol.

3. Tlačidlo SET
Týmto tlačidlom sa pohybujete vo výbere medzi tréningovým alebo stimulačným programom. Ďalej s 
ním volíte stupeň jednotlivých programov a nastavenie požadovaných minút.

4. Tlačidlo CH (chanel)
Tlačidlom nastavujete jednotlivé kanály podľa toho, koľko prijímačov máte pripojených ku Cluster 
Buster. Opäť tlačidlo + a - slúži na výber konkrétneho kanála a voľbe intenzity.

5. Tlačidlo SHOCK
Pozor! Po jeho stlačení dôjde k jemnému výboju.

6. Tlačidlo zamknutie / odomknutie ovládača
Nájdete ho z boku ovládača a budete ho využívať pre to, aby ste si uzamkli posledný zvolený režim, 
intenzitu a kanál.

Spustenie Cluster Buster:
1. Otvorenie ovládača vykonáme tlačidlom On / +, ktoré pridržíme cca 1 sekundu. Potom si rovnakým
stlačením zapneme prijímač, v ktorom máme zapnutú erotickú pomôcku, ktorú chceme používať. 
Následne si tlačidlom SET zvolíme program - stimulačné alebo tréningový tlačítkom ON / +. Stlačením 
tlačidla SET sa prepneme na voľbu stupňa programu, opätovným stlačením SET zvolíme požadované 
minúty a ďalším stlačením SET sa dostaneme na voľbu intenzity. Všetko regulujeme tlačidlami + a -.
V prípade, že prístroj nevyužívame dlhšie ako 3 minúty, automaticky sa sám vypne, aby šetril batériu.

2. Zamknutie / odomknutie prístroja
Ak ste si niektorý zo zvolených programov a stupňov intenzity obľúbili natoľko, že ich nechcete meniť,
môžete si ich voľbu uzamknúť tlačidlom na boku prístroja s obrázkom zámku. Rovnaký postup je pre 
odblokovanie zámku, čím môžete ďalej voliť medzi jednotlivým nastavením.

3. Vypnutie prístroja
Ak už prístroj Cluster Buster nechcete používať, vypnete ho stlačením tlačidla OFF / - na ovládači, 
ktoré pridržíte cca 2 sekundy. Rovnako tak je nutné stlačiť svietiaci logo na prijímači, tiež zhruba 2 
sekundy, ktoré potom zhasne a tak je celý set mimo prevádzky. Teraz stačí odpojiť erotickú hračku od
prijímača a vykonať hygienu všetkých pomôcok.



Všeobecné bezpečnostné pokyny a bezpečnostné opatrenia
Prečítajte si návod na použitie pred prvým použitím sady Mystim Cluster Buster.
• Používajte zariadenie len na účel opísanému v návode na obsluhu.
• Používajte iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou Mystim.
• Osoby s elektronickými alebo kovovými implantátmi (napr. Pacemakers) by nemali používať prístroj
bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom.
• Neaplikujte prístroj počas obsluhy stroja alebo riadenie vozidla.
• Pred aplikáciou a odstránením elektród vždy vypnite zariadenie.
• Zariadenie nemajú bezpečnosť AP / APG. Nesmú byť prevádzkované v prostredí s výbušným alebo 
horľavým materiálom.
• Osoby postihnuté srdcovým ochorením môžu používať Mystim Cluster Buster len veľmi opatrne. 
Pred používaním prístroja sa poraďte so svojím lekárom ohľadom nežiaducich účinkov.
• Mystim Cluster Buster nesmie používať počas tehotenstva.
• Účelom použitia je stimulácia nervov. Pokiaľ je prístroj aplikovaný na nevhodné miesta na tele, 
môže dôjsť k nebezpečenstvo pre užívateľa. Nikdy neumiestňujte elektródy do oblasti krku. Svalové 
kŕče v tejto oblasti hlasiviek a krku, svalové sťahy môžu spôsobiť zadusenie.
• V niektorých ojedinelých prípadoch môžu elektródy spôsobiť podráždenie kože. V takom prípade 
zastavte stimuláciu a odstráňte elektródy. Prerušte užívanie, kým nie je diagnostikovaná príčina 
podráždenie kože.
• Nelepte elektródy na oči, do úst alebo do uší.
• Elektródy sa smie používať iba na zdravej pokožke. Nikdy nepoužívajte elektródy na podráždenú 
alebo zranenú pokožku.
• Uchovávajte mimo dosahu detí
• Nikdy nepoužívajte elektródy takým spôsobom, že elektrický prúd bude prebiehať cez mozog.
• V prípade, že chcete používať Mystim Cluster Buster pre liečbu bolesti, môžete to urobiť len potom,
čo zistíte dôvod a zdroj bolesti.
• Pozor: Elektrické vodiče nezapájajte do zásuvky striedavého prúdu!

Váš Mystim Cluster Buster je vysoko kvalitný lekársky prípravok, ktorý môže byť tiež použitý na 
liečbu bolesti. O vhodnom umiestnení elektród sa poraďte so svojím lekárom.


