Instructions, care- &
safety notices
Pubic Enemy No 1 Male electrosex chastity set

Gefeliciteerd!
U koos dus voor een Pubic Enemy No 1. Een goede beslissing. Er zal alvast
iemand grote ronde ogen opzetten.
Opdat de ogen ook alles zouden zijn, wat groot wordt, vindt u hier een stapvoor-stap handleiding voor het correct plaatsen van de Pubic Enemy, hem
te gebruiken, hem weg te nemen en te onderhouden, en natuurlijk hoe de
prikkelende stroom werkt.
Maar laten we bij het begin beginnen.

Wat doet de Pubic Enemy No 1?
De Pubic Enemy is een peniskoker: Hiermee wordt een opdringerige lummel
opgevangen en de weg versperd, zodat hij niet stijf kan worden, tot de bezitter
van de sleutel hem weer terug vrijlaat. En dan kan wel even duren.
De zwarte geleidende vlakken (5) links en rechts kunnen op een prikkelstroomapparaat worden aangesloten. Hiermee kunt u de gevangene naar hartelust mee
kietelen, doen trillen of pulseren, met precies die intensiteit die hij verdient.
Indien u van deze mogelijkheid geen gebruik wilt maken kunt u de geleidende
vlakken (5) gewoon verwijderen, door de zwarte clips (e) bij de schacht van de
koker naar binnen te drukken, en de vlakken voorzichtig uit de Pubic Enemy te
halen. Als de gevangene dan nadien toch zo brutaal wordt dat alleen stroom
nog helpt, kunt u de geleidende vlakken op dezelfde manier weer inzetten.

De afzonderlijke delen
(1) 1 koker
(2) 1 klem (met 3 stiften (a) en beugel (b) )
(3) 1 fixeerplaat met fixeerstift (c) en schildhouder (d)
(4) 3 afstandshouder
(5) 2 uitneembare geleidingsvlakken met houdclips (e) en 2mm-aansluitingen (f)

(1) & (5)
(2)
(e) & (f)

(a)
(b)

(5)

(3)
(d)
(c)

(4)

NL

De toebehoren
(6) 1 metalen slot met 2 sleutels
(7) 5 kunststof zegel
(8) 10 eigendomsplaatje
(6)

(8)
(7)

Hoe u de Pubic Enemy No 1 aanbrengt
Om te beginnen: De Pubic Enemy moet niet in erectietoestand aangebracht
worden; eerst de koker (1) – met wat glijdgel is het beste deel ervan in een
handomdraai aangebracht –, en daarna de houder (2-4).
Tip!
Indien uw (straks) gevangene snel stijf wordt en niet braaf stil blijft terwijl u de
beugel (2) aanbrengt, kunt u vooraf wat glijd- of geleidingsgel op waterbasis in
de koelkast leggen en al laten afkoelen; bijvoorbeeld onze Bonnie & Glide, of
The Goldfather voor een nog groter geleidingsvermogen.
Indien u dat te voorschijn haalt, wordt hij gauw terug kuis. En opdat hij niet zou
vergeten wie het hier voor het zeggen heeft, kunt u hem daaraan herinneren
met een berichtje (8) in de schildhouder (b).

Opdat de gevangene niet tijdens het aanbrengen stijf zou kunnen worden,
brengt u eerst de koker (1) over de eikel en schuift u zoveel penis als maar
mogelijk in de koker.
Daarna maakt u de klem (2) volledig open en sluit u haar achter de balzak en de
schacht, zodat de drie stiften (a) van het lichaam weg wijzen en zich boven op de
schacht bevinden.
Pas daarbij op dat de benen van de klem geen huid of haartjes inklemmen.
Schuif de fixeerplaat (3) zo over de stiften (a) van de klem, dat de fixeerstift (c)
naar het lichaam wijst – hiermee wordt de beugel (b) vastgezet. Beweeg indien
de fixeerstift (c) niet meteen inklikt de beugel (b) een beetje naar voor en naar
achter.
Het geheel moet nu zo vast om de schacht en de testikels zitten, dat de houder
er niet gewoon kan afvallen, maar ook niet zo strak zit, dat de testikels gekneld
worden.
Schuif zodra de fixeerstift (c) ingeklikt is, de fixeerschijf (3) op de klem (2), tot ze
niet meer verder glijdt.
Vervolgens schuift u de koker (1) op de drie stiften (a), tot hij volledig tegen de
fixeerplaat (3) ligt.
De penis moet weliswaar nauwaansluitend in de koker (1) zitten, maar niet
gekwetst worden. Indien de koker (1) te nauwaansluitend zit, zo veel afstandshouders (4) tussen koker (1) en fixeerplaat (3) op de stiften (a) schuiven, tot de
grootte is zoals u ze hebben wilt.
Nu nog het slot (6) (of één van de kunststof zegels (7)) door het achterste gat
in de middelste stift (a) schuiven, afsluiten, en de sleutel met een onschuldige
glimlach laten verdwijnen.
Tenslotte sluit u telkens een 2mm-stekker links en rechts in de aansluitingen (f)
van de geleidende vlakken (5) en verbindt u uw Pubic Enemy No 1 met uw
prikkelstroomapparaat.
Het is belangrijk dat u de prikkelstroom pas aansluit zodra de
peniskoker volledig geplaatst is.
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Hoe u de Pubic Enemy No 1 afneemt
Voor u de Pubic Enemy afneemt het prikkelstroomapparaat uitschakelen en de
stekker verwijderen. Open het slot (6) resp. snijd het kunststof zegel (7) door en
verwijder voorzichtig eerst de koker (1) en daarna de afstandshouders (4), de
fixeerplaat (3), en tot slot de klem (2).

Reiniging & onderhoud
U kunt alle delen van uw Pubic Enemy No 1 reinigen met water en een zacht
sopje. Op gezette tijden moet u bovendien een desinfectiemiddel gebruiken, dat
niet schadelijk is voor de huid (hou rekening met de betreffende gebruiksaanwijzing). Voor een grondige reiniging kunnen ook de geleidingsvlakken (5) uit het
inwendige worden verwijderd: druk daartoe voorzichtig met de vingers de
zwarte houdclips (e) bij de schacht van de koker naar binnen, en neem de
vlakken voorzichtig uit de koker. Voor u de Pubic Enemy terug samenstelt of
herbruikt moet u hem volledig laten drogen.

Over de prikkelstroom
E-Stim, elektrische stimulatie dus, wordt sinds een paar jaar steeds populairder,
en geen wonder: de intieme delen bevatten zeer veel zenuwen – veel meer dan
andere plaatsen.
Met een correct ingesteld prikkelstroomapparaat en het juiste speelgoed kunt u
elk van deze zenuwen afzonderlijk tot extase stimuleren.
Deze stimulatie is gevaarloos, indien ze met hoogwaardige producten en niet
onnadenkend wordt doorgevoerd.

Maar er zijn een paar dingen, waarmee u absoluut rekening
moet houden:
•

Personen met elektronische of metalen implantaten (bijv. pacemakers)
mogen geen gebruik maken van prikkelstromen, zonder vooraf hun arts te
raadplegen. Hetzelfde geldt voor personen met een hartfalen of hartritmestoornissen.

•

De stimulatie mag niet zo gebeuren, dat er stroom door de hersenen of het
hart loopt. Nooit het strottenhoofd of de omgeving van de strot stimuleren.
Spierkrampen in deze omgevingen kunnen leiden tot verstikking.

•

Prikkelstroomapparaten mogen niet worden gebruikt in de aanwezigheid
van explosieve of ontbrandbare materialen.

•

Prikkelstroom mag alleen worden toegepast op gezonde huid.

•

Opbergen buiten het bereik van kinderen.

Meer informatie over E-Stim vindt u op www.mystim.com.
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Nog vragen?
Laat het ons weten.
We zorgen voor u.
hello@mystim.com
Video‘s over het gebruik en het onderhoud van onze speeltjes vindt u hier:
www.mystim.com/care_instructions.html
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