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Veškeré texty jsou duševním vlastnictvím spol. FOTION, s.r.o., je zakázáno jejich kopírování a šíření. 

Návod k použití: 
Proto, abyste si svou hračku skutečně skvěle užili, je zapotřebí dodržovat určitá pravidla pro použití. Ty se týkají hygieny, napájení, 
správného použití a speciální péče o některé druhy materiálu a o vodotěsné hračky. Prosíme, abyste si tyto pravidla důkladně pročetli a 
řídili se podle nich. 
 
Zdravotní rizika: 
Před tím, než si pořídíte hračku, byste se měli ujistit, nejste-li například alergičtí na materiál, ze kterého hračka je. (Například netrpíte-li 
alergií na latex nebo silikon atd.) 
 
Použití erotických hraček s lubrikačními gely: 
Při používání erotických hraček se doporučuje používat lubrikační gely. Nikdy například nevsouvejte vibrátory nebo jiné vaginální či anální 
hračky silou, obzvlášť pokud není vchod dostatečně vlhký. Mohli byste tím způsobit i natržení tkáně, které je v těchto místech velice 
bolestivé a dlouho se hojí. Lubrikační gely jsou zdravotně nezávadné a je jich nepřeberné množství ze kterého si vyberete ten, který je pro 
Vás v kombinaci s Vaší hračkou nejvhodnější, ať už to bude ten na bázi vody, silikonu, s antibakteriálními přísadami atd. V žádném případě 
by Vás používání hračky nemělo bolet! V případě že tomu tak je, buď nepoužíváte hračku správně, nebo se k Vám anatomicky nehodí. V 
takovém případě hračku nepoužívejte, nebo se přesvědčte o správnosti Vašeho zacházení s ní, abyste si nezpůsobili zdravotní problémy. 
Nejste-li si jisti správným použitím Vaší hračky, obraťte se na nás ať už prostřednictvím e-mailu, nebo telefonu. Stejně tak se můžete obrátit 
přímo na svého lékaře v případě, že trpíte nějakými zdravotními omezeními, při kterých by mohlo být používání hračky nevhodné. 
 
Hygiena: 
Je naprosto nezbytné, abyste Vaši hračku vždy před i po použití důkladně omyli (nejlépe antibakteriálním mýdlem, v naší nabídce jsou i 
speciální přípravky na čištění Vašich erotických hraček). Hračky, které nejsou vodotěsné, neomývejte pod vodou, ale důkladně je čistěte 
vlhkým hadříkem, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Vždy používejte kondom a to u všech typů hraček (samozřejmě kromě erotických 
šperků a podobných hraček, které nepřijdou do styku s tělesnými tekutinami a pohlavním ústrojím). Hračku, kterou užíváte pro anální 
stimulaci, nepoužívejte i pro stimulaci vaginální. Pokud tak chcete učinit, před každým takovým použitím opět hračku důkladně omyjte a 
vyměňte kondom. 
 
Napájení: 
Vaše vibrační, pulsační, rotační či jiné hračky, které vyžadují pro svůj provoz baterie, nebudou fungovat správně, budou-li baterie vybité, 
špatně umístěné, nebo špatně nastavené kontakty. Proto používejte jen plně funkční baterie, ujistěte se, že kontakty v napájecí části 
vibrátoru jsou bez nečistot a nejsou zoxidované, zarezlé, mokré, nebo jinak poškozené a že s bateriemi tvoří pevný kontakt. Po použití vždy 
baterie z hračky vyndejte a tu pak skladujte na suchém místě. Trvalá vlhkost muže způsobit její znehodnocení. 
 
Správné zacházení: 
Nikdy pro čištění hraček nepoužívejte žádné chemické čistící prostředky – jen vodu a mýdlo. Používejte hračky jen pro činnosti, k nimž jsou 
určené. Otáčejte nebo stiskněte rychlostní ovladač pomalu a jemně, nikdy ne silou. Vodotěsné hračky vždy po použití s vodou důkladně 
vysušte. Jestliže používáte lubrikační gel, ujistěte se, že je kompatibilní s latexem (kondom) a s materiálem hračky. V opačném případě hrozí 
porušení kondomu a případně i znehodnocení hračky. Hračky ukládejte zpět do původních obalů, nepokládejte je nikdy jinam. U některých 
materiálů hrozí zvláště po styku s lubrikanty a tělesnými tekutinami, že pustí barvu, nebo jinak poškodí místo na které by v takovém stavu 
byly uloženy. 
 
Speciální péče o některé materiály: 
U materiálu nature skin hrozí při použití silikonových gelů poleptání výrobku! Pro tyto materiály výrobce doporučuje použít jako 
konzervační přípravek tělový pudr. Pro silikonové materiály se nedoporučuje používat silikonové lubrikanty, jelikož mohou s materiálem 
reagovat a výrobek tak znehodnotit. U vodotěsných hraček je velice důležité je vždy dokonale osušit. Ačkoliv do nich nepronikne voda, 
může se k ovládání i tak dostat vlhkost a pokud není odstraněna, může dojít k jeho poškození. Proto vodotěsné hračky vždy důkladně 
osušte a nechte vyschnout. 
 
Nejčastější poruchy: 
Nejčastější příčinou poruch bývají špatně umístěné či vybité baterie. Při jakékoli poruše prosím zkontrolujte, jsou-li v pořádku. Pakliže ano, 
zkontrolujte kontakty v napájecí části, zda k baterii správně přiléhají. Nepodaří-li se Vám ani tak poruchu odstranit, obraťte se na nás s 
reklamací tohoto zboží. 
 
Univerzální návod na použití erotických pomůcek včetně vibrátorů 
1. Sejměte ochranný obal. 
2. Omyjte pomůcku teplou vodou a mýdlem. 
3. Podle druhu pomůcky použijte vhodné baterie, baterie musí být správně zapojeny na jednotlivé póly (+/-). 
4. Po použití opět pomůcku řádně omyjte a osušte. 
5. Během čištění vibrátoru je třeba věnovat pozornost tomu, aby nezatekly mycí prostředky, tekutiny do motorku, baterií, regulátoru a 
kontaktů. 
6. Vyvarujte se ukládání tohoto výrobku v prostorách s abnormálními teplotami. Nejlepší způsob skladování je v pokojové teplotě. 
7. Baterie vybité nebo se sníženým potencionálem vyměňte za nové. Nekombinujte různé typy baterií nebo nové a použité v jednom 
přístroji. 
 
Zapnutím baterií bude přístroj spuštěn. V případě, že pomůcka je vybavena reostatem nebo rychlostním přepínačem, můžete snížit nebo 
zvýšit frekvenci vibrace posunutím spínače. 
Upozornění: 
Při používání erotických pomůcek používejte prezervativ a lubrikační gel. K omývání pomůcek volte prostředky určenými k omývání rukou a 
těla, nejlépe prostředky určené přímo k údržbě erotických pomůcek. Tedy prostředky chemicky neagresivní. 

 


