Sposób użycia:
Bo masz swoją zabawkę naprawdę świetnie, konieczne jest przestrzeganie pewnych zasad do zastosowania. Odnoszą się one do kanalizacji, energii
elektrycznej, prawidłowego użytkowania i specjalnej opieki dla niektórych rodzajów materiałów i wodoodpornych zabawek. Prosimy o zapoznanie się z reguły
dokładnie przeczytad i kontrolowane przez nich.
Zagrożenia dla zdrowia:
Zanim kupisz zabawkę, należy upewnid się, na przykład, jeśli nie jesteś uczulony na materiał, z którego zabawka jest. (Na przykład, jeśli cierpią z powodu alergii
na lateks lub silikonu itp)
Korzystanie z zabawek erotycznych z smarowych żele:
Podczas korzystania z zabawek erotycznych są zalecane dla żeli zastosowanie smarowania. Nie należy zakładad, na przykład, nigdy wibracyjne lub inne siły
dopochwowo lub anal zabawki, zwłaszcza gdy wejście jest wystarczająco wilgotne. Może to spowodowad rozerwania tkanki, która jest w tych miejscach bardzo
bolesne i goją przez długi czas. Żele smarujące są bezpieczne i nie są niezliczone, z którego można wybrad taki, który jest odpowiedni dla Ciebie, aby bawid się
najlepiej, czy to silikonowa na bazie wody z dodatkami antybakteryjnymi itp Pod należy używad zabawki żadnych okolicznościach nie boli! Jeśli tak jest, albo nie
używasz zabawkę prawidłowo lub anatomicznie dopasowany do Ciebie. W tym przypadku należy użyd zabawkę, lub upewnid się o słuszności jej leczenia, które
nie powodują problemów zdrowotnych. Jeśli nie masz pewności co do właściwego użytkowania zabawek, prosimy o kontakt poprzez e-mail lub telefon.
Podobnie, można bezpośrednio skontaktowad się z lekarzem, jeśli cierpią z powodu jakichkolwiek ograniczeo zdrowotnych, w jaki ch może byd nieodpowiednie
korzystanie z zabawki.
Higiena:
Konieczne jest, aby zawsze twoją zabawką przed i po użyciu dokładnie umyd się (najlepiej antybakteryjne mydło w naszej ofercie, a także specjalne produkty do
czyszczenia swoje zabawki erotyczne). Zabawki, które nie są wodoodporne, nie myd pod wodą, ale to jest dokładnie czyścid wilgotną szmatką, aby zapobie c
psuciu. Zawsze należy używad prezerwatyw, i we wszystkich rodzajach zabawek (z wyjątkiem oczywiście erotyczne biżuteria i podobne zabawki, które wchodzą
w kontakt z płynami ustrojowymi i narządów rodnych). Zabawki, które biorą stymulację odbytu, używad do stymulacji pochwy. Aby to zrobid, przed każdym
takim użyciu dokładnie umyd zabawki ponownie i wymienid prezerwatywy.
Moc:
Twój wibracją, pulsujące, obrotowe lub inne zabawki, które wymagają baterii do ich działania, nie będą działad poprawnie, jeśli są wyczerpane, słabo lub źle
skonfigurowane umieszczone kontakty. Dlatego też korzystad w pełni funkcjonalną baterię, upewnij się, że styki w mocy wibratora są wolne od zanieczyszczeo i
nie są skorodowane, zardzewiałe, mokre lub uszkodzone w inny sposób, i że bateria tworzy stały kontakt. Po użyciu należy zawsze wyjąd baterie z zabawki, a
następnie, jeśli jest przechowywany w suchym miejscu. Utrzymujące się wilgoci może powodowad psucie.
Prawidłowa obsługa:
Nigdy nie czyścid zabawka nie używad żadnych środków chemicznych - wystarczy woda i mydło. Zabawki tylko dla działao, dla których są one przeznaczone.
Obród lub naciśnij klawisz szybkiego wybierania powoli i delikatnie, nie na siłę. Wodoodporne zabawki po użyciu wodą, wysuszyd dokładnie. Jeśli używasz smar,
upewnij się, że jest kompatybilny z lateksu (prezerwatywy) jako zabawki materialnych. W przeciwnym wypadku, naruszenie prezerwatyw i ewentualnie
amortyzacyjnych zabawek. Sklep z zabawkami z powrotem w oryginalnym opakowaniu, nigdy nie wolno umieszczad w innym miejscu. Dla niektórych
materiałów są szczególnie narażone na ryzyko po kontakcie z płynami ustrojowymi i smarów, które uwalnia kolor, lub w inny sposób uszkodzone miejsce, które
w takim stanie, aby byd zapisane.
Szczególną ostrożnośd w przypadku niektórych materiałów:
Dla substancji przyrody skóry niebezpieczeostwie podczas używania żelu silikonowego spala produkt! Dla tych materiałów, producent zaleca stosowanie jako
środek konserwujący talkiem. Materiały silikonowe, nie zaleca się użycie środków smarujących, na bazie silikonu, ponieważ mogą one reagowad z materiałem,
a tym samym zlekceważyd produktu. Do wodoodpornych zabawek jest bardzo ważne, aby zawsze idealnie suche. Mimo, że nie przenikają one woda może byd
dodana do sterowania i przez to wilgotnośd i, jeśli nie zostanie usunięty, może spowodowad ich uszkodzenie. W związku z tym, wodoodporne zabawki zawsze
dokładnie wytrzed i pozostawid do wyschnięcia.
Najczęstsze zaburzenia:
Najczęstsze awarie powodują są źle umieszczone lub rozładowane baterie. Gdy jakakolwiek usterka należy sprawdzid, czy są one w porządku. Jeśli tak, aby
kontakty w sekcji zasilania, czy bateria jest prawidłowo montażu. Jeśli nie uda się tobie lub usunąd usterkę, prosimy o kontakt z reklamacji towarów.
Uniwersalne instrukcje użytkowania zabawek erotycznych, w tym wibratorów
1. Zdejmij pokrywę ochronną. 2. Narzędzie umyd ciepłą wodą z mydłem. 3. W zależności od typu urządzenia, należy użyd odpowiedniego akumulatora,
akumulator powinien byd prawidłowo podłączony do poszczególnych biegunów (+/-). 4. Po użyciu narzędzia ponownie poprawnie umyd i wysuszyd. 5. Podczas
czyszczenia wibratora należy zwrócid uwagę na nezatekly detergentów, płynu do silnika, akumulatora, regulatora i kontaktów. 6th Należy unikad umieszczania
produktu w obszarach o nieprawidłowych temperaturach. Najlepszym sposobem, aby przechowywad je w temperaturze pokojowej. Akumulator rozładowany
lub 7th zredukowano potencjał wymiany. Nie należy mieszad różnych typów baterii lub nowe i używane w jednym urządzeniu. Bateria włączeniu urządzenie
będzie działad. W przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w ściemniacz i prędkośd, można zmniejszyd lub zwiększyd częstotliwośd drgao, przesuwając
przełącznik.
Proszę zauważyd:
Podczas korzystania z zabawek erotycznych, stosowad prezerwatywy i smaru. Pomoce dla środków myjących przeznaczonych do wybierania i mycie rąk ciała,
najlepsze środki przeznaczone specjalnie dla utrzymania zabawek erotycznych. Tak więc, agresywnych środków chemicznych.
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