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Návod na použitie: 
Preto, aby ste si svoju hračku skutočne skvele užili, je potrebné dodržiavať určité pravidlá používania. Tie sa týkajú hygieny, napájania, 
správneho použitia špeciálnej starostlivosti o niektoré druhy materiálov ao vodotesné hračky. Prosíme, aby ste si pálená Tieto Pravidlá 
dôkladne prečítali riadili sa podľa nich. 
 
Zdravotné Riziká: 
Pred tým, ako si zaobstaráte hračku, by ste sa mali uistiť, či nie ste alergickí na materiál, z ktorého hračka JE.  (Napríklad alergia na latex 
Alebo silikón atď.) 
 
Pouziti erotických hračiek s lubrikačnými gélmi:  
Pri používaní erotických hračiek sa odporúča používať lubrikačné gély.  Nikdy napríklad nevsúvajte vibračné Alebo Iné vaginálny ČI análne 
hračky silou, obzvlášť ak nie vchod dostatočne vlhký. Mohli by ste Tim spôsobiť aj natrhnutie tkaniva, ktoré je v týchto miestach Veľmi 
bolestivé dlho sa hoja. Lubrikačné gély sú Zdravotne nezávadné JE ich nepreberné Množstvo ZO ktorého si vyberiete ten, which JE pre Vas v 
kombinácii s Vasu hračkou najvhodnejšie, AT Už na Bude desať na báze vody, silikónu, s antibakteriálnymi prísadami ATD. V žiadnom 
prípade by Vas používaní hračky nemalo bolieť!  V pripade že je to tak Bud nepoužívate hračku Správne, Alebo sa k vam anatomický nehodí. 
V takom prípade hračku nepoužívajte, Alebo sa presvedčte o správnosti používania ňu, aby ste si nespôsobili zdravotné problémy. Ak nie 
ste si istí správnym použitím Vasu hračky, obráťte sa na Nás Nech Už prostredníctvom e-mailu, Alebo telefónov. Rovnako Tak sa môžete 
obrátiť na svojho lekára Primo v prípade, že trpíte nejakými zdravotnými obmedzeniami, vvi ktorých by mohol byť používanie hračky 
nevhodné. 
 
Hygiena: 
Je absolútne nevyhnutné, aby ste Vasu hračku vzdy Pred aj po použití dôkladne umyli (najlepsie antibakteriálnym mydlom, v našej ponuke 
sú aj špeciálne prípravky na Čistenie Vašich erotických hračiek). Hračky, Ktoré Nie sú vodotesné neumývajte pod vodou, pivo dôkladne 
čistite vlhkou handričkou JE, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. Vzdy používajte kondóm na U všetkých type hračiek (samozrejme okrem 
erotických šperkov podobných hračiek, Ktoré neprídu robiť styku s telesnými tekutinami pohlavným ústrojenstvom).  Hračku, ktorú užívate 
pre análnu stimuláciu, nepoužívajte aj pre stimuláciu vaginálne. Ak tak chcete urobiť, Pred každým takýmto použitím Opäť hračku dôkladne 
umyte vymeňte kondóm. 
 
Napájanie: 
Vaša vibračné, pulsační, rotačné ČI Iné hračky, ktoré vyžadujú pre svoju prevádzku batérie, nebudú fungovať Správne, ak budú batérie 
vybité, zle umiestnené, alebo zle nastavenej kontakty. Preto používajte iba plné funkčné batérie, uistite sa, Zé kontakty v napájacej časti 
vibrátora SÚ bez nečistôt Nie sú zoxidované, zhrdzavené, Mokré, alebo inak poškodené ZO s batériami tvorí Pevný kontakt.  Po použití vždy 
batérie z hračky vyberte Tú Potom skladujte na suchom mieste. Trvalá vlhkosť môže spôsobiť Jej znehodnotenie. 
 
Správne zaobchádzanie: 
Nikdy pre Čistenie hračiek nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky - Len Vodu a mydlo. Používajte hračky Len pre činnosti, na 
ktoré sú určené. Otáčajte Alebo stlačte rýchlostný ovládač pomaly Jemné, Nikdy nie silou. Vodotesné Hračky vzdy po pouziti s Vodou 
dôkladne vysušte. Ak Používate lubrikačný gél, uistite sa, že je kompatibilný s latexom (kondóm) as materiálom HRAČKY. V opačnom 
prípade hrozí porušenie kondómu prípadne aj znehodnoteniu hračky. Hračky ukladajte späť do pôvodných obalov, neklaďte JE Nikdy inam.  
U niektorých materiálov hrozí najmä po styku s lubrikanty telesnými tekutinami, ZO pusti farbu, Alebo Inak poškodí miesto na ktore by v 
takom stave boli uložené. 
 
Špeciálna starostlivosť o niektoré materiály:  
U materiálu prírodnej kože hrozí pri použití silikónových Gélu poleptanie VÝROBKU!  Pre pálená Tieto materiály Výrobca odporúča použiť 
Ako konzervačný prípravok telový púder. Pre silikónové materiály sa neodporúča používať silikónové lubrikanty, keďže môžu s materiálom 
Reagovať výrobok Tak znehodnotiť. U vodotesných hračiek JE Veľmi dôležité je vzdy Dokonalé osušiť. Hoci robiť Nich neprenikne Voda, 
moze sa k OVLÁDANIE aj Tak dostať vlhkosť pokiaľ nie je odstránená, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Preto vodotesné hračky vzdy dôkladne 
osušte nechajte vyschnúť. 
 
Najčastejšie Poruchy: 
Najčastejšou príčinou porúch bývajú spatne umiestnené ČI vybité batérie. Pri akejkoľvek poruche prosím skontrolujte, SÚ ak v poriadku. 
Keď mu áno, skontrolujte kontakty v napájacej časti, ČI k batérii Správne priliehajú.  Ak sa nepodarí vám Ani Tak poruchu odstrániť, obráťte 
sa na nás s reklamáciou tohto tovaru. 
 
Univerzálny návod na pouziti erotických pomôcok Vrátane vibrátorov 
1. Zložte Ochranný obal. 
2. Umyte pomôcku Teplou Vodou mydlom. 
3. Podľa druhu pomôcky použite vhodné batérie, batérie musia byť správne zapojené na jednotlivé póly (+/-). 
4. Po použití opäť pomôcku riadne umyte osušte. 
5. Počas čistenia vibrátora je treba venovať pozornosť tomu, aby nezatieklo umývacie prostriedky, tekutiny urobiť motorku, batérií, 
regulátora a kontaktov. 
6. Vyvarujte sa ukladania tohto VÝROBKU V priestoroch s abnormálnymi teplotami. Najlepší spôsob Skladovanie JE v izbovej teplote. 
7. Batérie vybité Alebo sa zníženým potencionálom vymeňte za nové. Nekombinujte rôzne typy batérií Alebo nové pouzite v jednom 
prístroji. 
 
Zapnutím batérií Bude prístroj spustený. V prípade, že JE pomôcka vybavená reostatov Alebo rýchlostným prepínačom, môžete znížiť alebo 
zvýšiť frekvenciu vibrácie posunutím spínača. 
Upozornenie: 
Pri používaní erotických pomôcok používajte prezervatív lubrikačný gél. Na umývanie pomôcok voľte prostriedkami určenými na omývanie 

rúk tela, najlepšie prostriedky určené primo na údržbu erotických pomôcok. Teda prostriedky Chemický neagresívne. 


