
Vibrátor ELECTRIC ERIC ESTIM black

Ovládanie:

Vibrátor má dva výkonné vibračné motorčeky. Jeden je umiestnený v samotnej špičke vibrátora a 
druhý v tele vibrátora. ERIC ESTIM sám vibruje, pulzuje, brní.
Vibrátor ELECTRIC ERIC ESTIM black možné jednoducho ovládať pomocou ovládacieho panelu 
umiestneného na rukoväti vibrátora. Na jednej strane tlačidlá, ktoré kontrolujú programy a intenzitu 
vibrácií a na strane druhej programy a intenzitu elektro stimuláciou. Navyše si môžete vybrať, či 
chcete používať súčasne ako vibrácie, tak i elektro stimuláciu. Alebo jeden po druhom - každé zvlášť. 
Vďaka svetelnému pásu vždy nájdete to správne tlačidlo. A pri stlačení sa intenzita svetla ešte trochu 
viac zosilnie.

ELEKTRO STIMULÁCIA:

Tlačidlo "impulz" na ovládanie elektro stimulácia
Pre zapnutie elektro stimulácia, stlačte tlačidlo impulz. Súčasne sa rozsvieti biely svetelný pás. Ak 
svetelný prúžok svieti, je funkcia E-stim aktívny. Začína vždy prvým programom a na najnižšej úrovni 
intenzity. Pre poznanie tej správnej elektro intenzity, ktorá vám vyhovuje, nasaďte štipce skôr, než 
zapnete stimulátor Tiež vždy, prosím, vypnite funkciu elektro-sexu pred vybratím.

Každým stlačením tlačidla "impulz" zmeníte program elektro stimuláciu - celkom 5 programov v 10 
stupňoch intenzity. Pomocou tlačidiel plus a mínus môžete regulovať intenzitu stimulácie na jednu z 
10 úrovní. Pri každom stlačení tlačidla sa intenzita sa zvýši alebo zníži o jeden stupeň.
Pre vypnutie elektro impulzov podržte tlačidlo impulzu alebo tlačidlo E-mínus po dobu dvoch sekúnd.
Keď je elektro-stimulácia je vypnutá, svetlo zhasne. (Ak nie sú súčasne zapnuté aj vibrácie, vypne sa 
celý vibrátor).

Tlačidlo E-mínus
Znižuje intenzitu elektro stimulácie, opakovaným stlačením až na minimum.
Dlhším podržaním tlačidla E-mínus - cca po dobu 2 - 3 sek sa elektro stimulácia vypne.

Tlačidlo E-plus
Opakovaným stlačením tlačidla sa zvyšuje intenzita elektro stimulácie.

Výnimkou je: Tréningový program na posilnenie svalstva panvového dna. Tento program spustíte 
5x stlačením tlačidla "impulz". Akonáhle sa tento program aktivuje, zmení sa osvetlenie svetelného 
pásu na zelenú farbu. Ak zvolíte tréningový program, intenzita sa automaticky zníži na najnižšiu 
úroveň. Pomocou tlačidiel plus a mínus môžete regulovať intenzitu stimulácie na jednu z 10 úrovní. 
Pri každom stlačení tlačidla sa intenzita zvýši alebo zníži o jeden stupeň. V prípade ukončenia 
tréningového programu sa prístroj prepne späť na najnižšiu úroveň intenzity. Pokiaľ chcete 
tréningový program úplne ukončiť, stlačte tlačidlo "impulz" (svetelný pás opäť svieti bielou farbou). 
Pokiaľ chcete prístroj úplne vypnúť - opäť je možné použiť buď tlačidlo "impulz" alebo "E-mínus" a 
pridržať po dobu dvoch sekúnd.



VIBRÁCIE:

Tlačidlo "vibrácie" na ovládanie vibrácií
Vibrácia začína vždy prvým programom a najnižším stupňom intenzity. Súčasne sa rozsvieti biely 
svetelný pás. Pomocou tlačidiel plus a mínus možné regulovať intenzitu vibrácií na jednu z piatich 
úrovní. Pri každom stlačení tlačidla sa intenzita zvýši alebo zníži o jeden stupeň. Stlačením tlačidla 
"vibrácie" môžete prepínať medzi programami (celkovo 8 vibračných programov v 5 stupňoch 
intenzity). Pri každom stlačení tlačidla sa vyberie ďalší program. Ak meníte medzi programami, 
úroveň intenzity zostáva rovnaká.
Pokiaľ chcete vibrátor alebo vibrácie vypnúť, použite buď tlačidlo "vibrácie" alebo "V-mínus" - 
pridržte na 2 sekundy.

Tlačidlo V-mínus
Znižuje intenzitu vibrácií, opakovaným stlačením až na minimum.
Dlhším podržaním tlačidla V-mínus - cca po dobu 2 - 3 sek sa vibrácie vypnú.

Tlačidlo V-plus
Opakovaným stlačením tlačidla sa zvyšuje intenzita vibrácií.

Povrch vibrátora:
Elektro-stimulátor / vibrátor je dvojpólový prístroj, to znamená, že táto hračka má po stranách dva 
vodivé povrchy, medzi ktorými prebieha prúd tam a späť.

Nabíjanie:
Vibrátor je už čiastočne nabitý. Ak ho chcete plne nabiť, jednoducho umiestnite USB kábel na 
nabíjaciu hlavu na strieborné logo na rukoväti. Ak sa kontrolka na nabíjacej hlave zmení z červenej na 
zelenú, je prístroj úplne nabitý a je pripravený na použitie.

Čistenie a údržba:
Vibrátor ELECTRIC ERIC ESTIM značky Mystim je úplne vodotesný a vyrobený zo 100% lekárskeho 
platinového silikónu, ktorý z neho robí naozaj hygienický a ľahko udržiavateľný produkt. Ľahko sa 
čistí vodou a jemným mydlom. V pravidelných intervaloch by ste mali tiež používať k pokožke 
šetrný dezinfekčný prostriedok (prečítajte si príslušné pokyny výrobcov). Než začnete vibrátor 
znovu používať uistite sa, že je úplne suchý.
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