NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE TER VARNOSTNA OPOZORILA OB
UPORABI NEKATERIH KATEGORIJ EROTIČNIH IZDELKOV
Pred nakupom izdelka se seznanite s posebnimi navodili za vzdrževanje in varnostnimi opozorili, ki
jih je potrebno upoštevati pri uporabi erotičnih izdelkov.
1. Navodila za uporabo in vzdrževanje erotičnih izdelkov









Pred prvo uporabo in po vsaki naslednji uporabi izdelke umijte s toplo vodo in milom
oziroma posebnim čistilom.
Nanesite zadostno količino lubrikanta na površino izdelka. Pri tem pazite, da uporabljajte le
lubrikante na vodni osnovi. Ostali lubrikanti lahko poškodujejo material.
Izdelke vstavite, pritrdite oziroma uporabljajte nežno.
Hranite izdelke v čistem, hladnem in suhem prostoru, kajti vlaga lahko poškoduje material.
Ne izpostavljajte ga direktni sončni svetlobi.
Izdelke uporabljajte diskretno.
Izdelki niso za terapevtske namene.
Izdelke lahko uporabljajo le osebe, starejše od 18 let.

a) Navodilo za ravnanje z izdelki iz materiala Loveclone / Nature skin: - izdelek umijte s hladno
vodo in milom, - nato ga posušite na zraku, - po vsaki uporabi izdelek posujte s posebnim pudrom
za zaščito materiala.

b) Navodila za ravnanje in opozorila za izdelke Fun Factory Click'n'charge:
1. Nihanje temperature zraka (npr. med prevozom) lahko pod določenimi pogoji povzroči rahlo
kondenzacijo. V tem primeru počakajte, da se izdelek prilagodi spremembi, preden pričnete
z uporabo.
2. Polnilec in območje motorja v izdelku, se lahko rahlo segreje. Ravno tako se pri polnjenju
izdelka le-ta lahko segreje, a zanemarljivo in nenevarno.
3. Za polnjenje izdelka uporabljajte le originalni polnilec Magnetic Charger.
4. Izdelka se ne sme uporabljati, če je na njem opazna kakršna koli sprememba oblike, …
5. V primeru napačnega uporabljanja baterij, se lahko pojavijo težave na izdelku. Zato izdelek
rajši zavrzite.
6. Ne izpostavljajte kontakta polnilca drugim kovinskim površinam.
7. Ne izpostavljajte gumbov za polnjenje dveh izdelkov med seboj zaradi morebitnega stika.
8. Ne izpostavljati izdelka direktni svetlobi.
9. Ne metati polnilca v ogenj.
10. Ne odpirajte izdelka s silo.
11. Če izdelek zajame ogenj, ga ne pogašajte z vodo.
12. Posebni mehanizem preprečuje prekomerno polnjenje izdelka.
13. V primeru, da se lučka za polnjenje na izdelku in polnilcu ne pojavi, izklopite polnilec in
izdelek.
14. Ko izdelek ni v rabi, ga ugasnite.
15. STRONG TOYS: kreditne in podobne kartice, ki imajo magnetno polje ne smejo priti v stik
z izdelkom zaradi morebitnega razmagnetenja.
16. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske dele izdelka.

Opozorilo!
1. Polnilne enote nikoli ne uporabljajte v kadi ali pod tušem.
2. Polnilni gumbi ne smejo priti v stik z vodo ali vlago.
3. Izdelek lahko uporabljate le, ko je polnilec odstranjen.
Pozor!
Nekateri vibratorji niso primerni za analno uporabo, ker zaradi svoje oblike lahko poškodujejo
analne mišice.
FUN FACTORY silikonski pripomočki niso igrača za otroke ter niso medicinski pripomoček.
Izdelki se ne smejo uporabljati skupaj s silikonskimi lubrikanti, kajti le-ti lahko poškodujejo
material.

2. Varnostna opozorila
















Shranjujte izdelke izven dosega otrok.
Ne uporabljajte izdelkov na poškodovani koži.
Ne posojajte izdelkov drugim osebam, da se izognete raznim boleznim.
Pazljivo preberite opis materialov na embalaži, da preprečite morebitne alergijske reakcije.
Če se pri uporabi izdelka pojavijo kakršnekoli spremembe na koži, takoj prenehajte z
uporabo.
Pravilna raba izdelkov vas ščiti pred poškodbami in nesrečami.
Dobavitelj ni odgovoren za nepravilno rabo izdelkov.
Hranite izdelke ločeno od ostalih izdelkov, narejenih iz drugih podobnih materialov, da ne
pride do kakršnih koli kemijskih reakcij.
V primeru kakršne koli kožne reakcije, takoj prenehajte z uporabo.
Da bi se izognili nadaljnjim poškodbam, izdelka ne uporabljajte na vneti ali poškodovani
koži.
Ne uporabljajte mineralnih olj ali izdelke na bazi olj, saj lahko poškodujejo material.
Ne poskušajte pogreti izdelkov v mikrovalovni ali konvekcijski pečici.
Ne uporabljajte izdelkov v kadi ali pod tušem, razen tistih, pri katerih je to dovoljeno.
Nekateri izdelki so vodoodporni le pri uporabi pod tušem ali pri čiščenju z vodo.
Izdelki, ki vsebujejo lateks lahko povzročijo kožne reakcije.

3. Navodila za uporabo izdelkov z baterijami






Na embalaži izdelka preberite, če so baterije priložene in če ne, katere in koliko jih
potrebujete za delovanje izdelka.
Poiščite svoj izdelek med navedenimi slikami in sledite navodilom za vstavljanje baterij.
Poskrbite, da so kontakti za baterije čisti.
Ne dotikajte se kontaktov s kovinskimi predmeti.
Poskrbite, da so baterije pravilno in čvrsto vstavljene (sledite oznakam + in -). Glej sliko.

Proti izlitju baterij:
 Pazite, da so baterije pravilno vstavljene in sledite navodilom proizvajalca baterij;
 Ne mešajte alkalnih, standardnih ali baterij za polnjenje;
 Vedno odstranite slabe baterije iz izdelka;
 Ne polnite baterij, ki niso temu namenjene;
 Embalažo shranite, ker vsebuje pomembne informacije.
 Po vsaki uporabi odstranite baterije iz izdelka, saj s tem ohranjate življenjsko dobo baterij.

