
 

       ELECTRO SEX STIMULATIE   
 

De elektrische Powerbox is een zwart transformatorkastje, dat op een batterij werkt. Het 

apparaat zendt elektrische pulsen uit. De verschillende accessoires (elektrodes) kunnen aan 

kastje worden aangesloten. De accessoires kunnen op, aan of in het lichaam worden 

geplaatst, waardoor een elektrische schok kan worden toegediend.  

De duur én de intensiteit van de schok, zijn op een makkelijke manier en onafhankelijk van el-

kaar te regelen door middel van diverse schakelaars. 

 

 

Deze set bestaat uit; 

- een 2-kanaal powerbox  - 4 x gel pads    

- 3 stroomdraden   - 1 x 9-volt batterij 

- 2 klemmetjes (# 7851)  - een Engelstalige gebruiksaanwijzing 

 

 
 
 

WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN: 

Electro Sex Stimulatie is geen speelgoed! Ga dus verstandig met de apparatuur om en   lees, 

voor gebruik, deze instructies zorgvuldig. 

- Niet gebruiken als u een pacemaker, hartproblemen of hartritmestoornissen heeft. 

- Niet gebruiken als u zwanger bent. 

- Niet op oogleden gebruiken. 

- Niet op beschadigde huid gebruiken. 

- Wees voorzichtig op plaatsen waar botten dicht aan het oppervlak van de huid  liggen. 

- Vermijdt abrupte verandering in de schok-in/afstelling 

- Buiten bereik houden van kinderen 

- Zet de powerbox uit voordat u de accessoires aansluit 

- Zet de powerbox pas aan nadat u de accessoires op het lichaam heeft aangebracht. 

- Verander de schokinstellingen altijd geleidelijk 

- Als de schokken pijnlijk zijn, staak dan onmiddellijk het gebruik 

- Laat de powerbox nooit in contact komen met water! 

 

DE SCHAKELAARS en de INSTELMOGELIJKHEDEN; 

Aan de bovenzijde van de powerbox vindt u links en rechts een POWER draaischakelaar. 

Hiermee regelt u per kanaal de sterkte van het uitgezonden stroomsignaal. Het flikkerende 

rode lampje brand gelijk met de stroomstoot. 

 

In het batterijcompartiment vindt u één schuifschakelaar & twee draaischakelaars.   

De schuif schakelaar heeft drie standen; 

*M = Modulation stand (stroomstoten zijn 4 seconden voelbaar, gevolgd door een rust van 1 

seconde. De Pulse Width (piek) en de Pulse Rate (aantal schokken per seconde) zijn 

onafhankelijk van elkaar te regelen. 

 



*N = Normaal stand (er is een constante afgifte van stroomschokken welke net zoals bij stand 

"M" in hevigheid en frequentie zijn te regelen. 

 

 

*B = Brief stand (de stroomstoot duurt 0,2 seconde direct gevolgd door een pauze waardoor de 

sterkte van de schok goed voelbaar is. Dit is de best voelbare manier.  

De “Width” en de “Rate” zijn nu niet meer te regelen. Alleen met de power-draaischakelaar 

aan de bovenzijde is de sterkte te regelen. 

 

 

 

HET GEBRUIK VAN DE ELECTRO STIMULATOR. 

 

Als u de onderstaande instructies juist opvolgt, zult u zien dat de powerbox een zeer 

gebruiksvriendelijk apparaat is. 

1.Zorg dat de huid waar de elektrodes contact moeten maken, gezond en schoon is.  

2.Gebruik veel glijmiddel of massageolie. Een droge huid geeft geen goede geleiding. 

3.Controleer of de schakelaars aan de bovenzijde uitgeschakeld zijn. 

4.Open het batterijreservoir aan de voorzijde en plaats de bijgeleverde 9 volts batterij.  

5.Bepaal met de schuifschakelaar MNB  in welke stand u de pulsregeling wilt instellen. 

6.Sluit het batterijcompartiment. 

7.Sluit nu eerst de stroomdraden aan, op de door u gewenste elektrode/accessoire. 

8.Stop nu de stekker in een van de twee kanalen aan de bovenzijde van de powerbox. 

9.Plaats nu de/het accessoire(es) op het gewenste lichaamsdeel. 

10.Draai nu voorzichtig aan de draaischakelaar en voer voorzichtig de stroom op. 

11.Na gebruik moet u zorgen dat de draaischakelaars aan de bovenzijde uit staan. 

     Verwijder dan pas de elektrodes van het lichaam. 

 

 

AUTOTIMER: 

Na 20 minuten gebruik schakelt de powerbox zichzelf uit. Het groene lampje in het midden aan 

de bovenzijde verandert in een rood lichtje. Door de powerschakelaar dicht te draaien en 

weer open kunt u de sessie hervatten. 

 

Advies: Draai de ronde schakelaars in het batterijreservoir op maximaal en 
schuif de middelste schakelaar op stand “B” 
 
Deze powerbox is uitstekend geschikt voor beginners! 
 
TIP: Gebruik altijd Electro contact gel om een optimale stroomgeleiding te 
creëren. 
 
 
 
 

 

 


