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Shock Therapy je sexuální stimulátor, který slouží k vytváření elektrických
pulsů, které se přenáší na jakékoliv partie těla, včetně intimních partií. Je
vhodný pro začátečníky. Elektrické pulsy aktivují svaly přes čtveřici elektrod,
které si přiložíte na patřičné partie. Svaly se těmito pulsy aktivují a tím
zažíváte jemné vzrušení podle intenzity nastavené na ovladači.
Můžete si vybrat ze tří přeprogramovaných pulsačních programů, zároveň si
můžete vybrat jednu z přednastavených pěti zón stimulace - ramena, břicho,
ruce, intimní partie, nohy. Je možné vymyslet až přes 100 stimulačních
kombinací, které si můžete vyzkoušet, možnosti jsou neomezené.
Návod k použití vysvětluje také tři hlavní režimy soupravy Shock Therapy Kit
(Tap, Modulation and Mneading) spolu se stručným vysvětlením toho, co dělají.
Klepnutí se cítí jako šok z dotyku lehkého elektrického plotu: krátký pulz
elektřiny, který se cítí trochu jako minitura na těle. Modulace se cítí jako
mobilní telefon na vibraci a hnětení je přibližně stejné, ale na delší dobu s
většími mezerami. Ale úplně nezmínil skutečnost, že po tomhle existuje asi půl
tuctu režimů, které odpovídají místu, kde jste vložili podložky (takže existuje
režim "kolena" nebo režim "zbraní"). Jsou to docela nepochopitelné i při
použití.
K dispozici jsou čtyři tlačítka: jeden zapne přístroj a zvyšuje nastavení,
jeden vypne a sníží přístroj, jeden je označen jako "S / P" a přepíná to, co
zvyšujete nebo snižujete mezi rychlostí (rychlostí pulsů) a výkonem intenzita
impulzů) a cyklus, který se cykluje přes režimy e-stim.
Řídicí jednotka se připojí k dvojpolárnímu vodiči pomocí zdvihátka a vodič se
rozdělí na dvě Y, z nichž každá má na konce nějaký druh popruhu, který se
připojí k jedné z lepených podložek. Tyto podložky jsou pokryty plastovou fólií,
aby byly lepivé a chrání je před nečistotami. Jakmile je odeberete, umístěte
každou podložku na tělo. Všechny čtyři je třeba připojit, aby fungovalo.
Sada obsahuje 4 samolepicí elektrodestičky, které jsou kabely propojeny s
ovladačem - digitální řídící jednotkou, která má snadno čitelný LCD display.
Pozor - destičky nejsou určeny pro použití uvnitř úst, vaginy nebo análu!
Destičky se nesmějí při použití překrývat.
Destičky přiložte na vybranou část těla a zvolte intenzitu elektroimpulzů. V
ovladači je zabudován časovač, takže se přístroj vždy po 15 minutách

automaticky vypne.
Upozornění: Set není vhodný k použití u osob, které mohou mít problémy s
elektrickým zařízením na těle, jako například uživatelé kardiostimulátorů,
nemocní se srdcem, ale také těhotné ženy a osoby s nepříznivým zdravotním
stavem (vysoká horečka, bolesti apod.). Dále osoby s epilepsií a
neurologickými onemocněními. V případě, že si nejste jisti použitím, informujte
se nejprve u vašeho lékaře. Destičky neupevňujte a nepoužívejte na hlavě!
Nepoužívejte v blízkosti kovových předmětů, které máte na těle, jako např.
piercing včetně dalších šperků. Nutno dodržovat maximální opatrnost. Pomůcky
se nesmí přikládat do blízkosti srdce, hlavy, krku, blízko šperků, pearcingu
nebo jakýchkoli kovových objektů, které máte na těle. Před použitím
elektrosexu si důkladně přečtěte návod k použití. Shock Therapy není vhodný
pro osoby mladší 18ti let, pro těhotné ženy pro osoby trpící epilepsií nebo
nějakou srdeční chorobou, pro osoby s kardiostimulátorem.
Tento výrobek nemusí sloužit jen jako pomůcka při elektrosexu. Díky
elektrickým impulsům a nastavitelnosti jejich intenzity ho můžete využít pro
svalovou stimulaci nebo relaxační elektromasáž.
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