Vásárlói tájékoztató/Használati útmutató vibrációs termékekhez (HU)
Tisztelt Ügyfelünk, gratulálunk az újonnan megvásárolt vibrációs játékszeréhez! Jól választott!
A termék használható párban, közös előjátékokhoz, gyengéd masszázshoz, az erogén zónák érzéki ingerléséhez
előjátékoknál, önkielégítéshez vagy akár a szexuális együttlét kiegészítőjeként.
Ezzel a Vásárlói tájékoztatóval szeretnénk hasznos tanácsokat és ötleteket adni a termék használatához. Ezeket az
információkat felhasználva lehet a legnagyobb élvezeti értéket és a hosszabb termék tartósságot elérni. A Vásárlói
tájékoztatót tartsa biztonságos helyen. Ne felejtse el megőrizni a termék csomagolását (ha van), mert az hasznos
információkat tartalmazhat a termékről, az elemekről/akkumulátorról, vagy a töltéssel kapcsolatban.
Elemek behelyezése:
1. Kérjük, hogy a csomagoláson található információk alapján ellenőrizze le, hogy a termék pontosan milyen típusú
elemmel működik (pl. AA, AAA…), hány darabbal (pl. 1 x, 2x…), valamint, hogy a csomag tartalmazza-e a szükséges
elemeket (inclueded/not inclueded).
2. A Vásárlói információn (Kunden Information) található rajzok tartalmazzák az elem behelyezéséhez szükséges
utasításokat. Kövesse a készüléknek megfelelő ábrát (1 - 21).
3. Ellenőrizze, hogy az elemek csatlakozói megfelelően tiszták, nedvességtől, síkositótól mentesek legyenek, illetve,
hogy a vibrátor érintkezőivel pontosan illeszkednek-e.
4. Kerülje a fém tárgyak használatát az érintkezőknél, mert rövidzárt okozhatnak és tönkre tehetik a készüléket.
5. Győződjön meg a helyes behelyezésről, hogy az elemeken található + és – jelek a megfelelő helyen érintkeznek.
6. A termékhez mindig új elemeket használjon, ne használjon együtt régi és új elemeket.
7. Ezután helyezze vissza az elemtartó fedelét alaposan rászorítva, meggyőződve arról, hogy rendesen érintkezik, és
indítsa el a rezgést a készüléken, vagy a távirányítón található nyomógomb, vagy a csavaró-gomb segítségével.
Használat után távolítsa el a készülékből az elemeket a tisztítás során keletkező esetleges beázás, korrózió
elkerülése és a hosszabb élettartam elérése érdekében.
Karbantartási, tisztítási információk:
1. Első használat előtt és minden használat után a termék alapos tisztítást igényel, szappannal és langyos vízzel.
FONTOS: Tisztításkor ügyeljen arra, hogy az elektromos részeket ne érje víz, mert az elemtartó részt ért
nedvesség hibát okozhat.
Amennyiben a termék anális használatban volt, mielőtt hüvelyt, vagy egyéb más területet érne, alaposan
mossa el.
2. A termék használatához síkositó alkalmazása javasolt. Győződjön meg róla, hogy az elemtartó részhez
síkosító ne kerüljön, mert a készülék meghibásodásához vezethet.
FONTOS: Csak vízbázisú, vízben oldódó készítményt használjon, mert egyéb más olajos, szilikonos síkositók
károsíthatják az anyagot.
3. A kíméletes anális, vagy vaginális behatolás után, a készüléken található vezérlővel kapcsolhatja be a
terméket. A rezgésmódok fokozatait lassan és óvatosan állítsa át és ne erőteljesen.
4. Használat után a készüléket mindig kapcsolja ki, a vezérlő alaphelyzetbe állításával (csúsztatás / forgatás /
lenyomás / hosszan lenyoma tartás) és óvatosan csúsztassa, vezesse ki az intim nyílásból.
5. Tárolás előtt a felmelegedett készüléket hagyja kihűlni.
6. Tartsa a vibrációs játékszerét egy tiszta, száraz, hűvös helyen, mert a nedvesség károsíthatja az elemeket és a
motort. Tartsa távol a közvetlen napfénytől!
7. A terméket önállóan tárolja, ne érintkezzen más készülékekkel, mert az egyes anyagok kémiai reakcióba
léphetnek és károsodhatnak.
Figyelmeztetések, általános információk:
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1. Gyerekek elől elzárva tartandó, mert lenyelhetik az apró alkatrészeket.
2. A terméket ne használja irritált, vagy fertőzött bőrfelületen.
3. Az esetleges betegségek, fertőzések elkerülése érdekében ne adja kölcsön harmadik félnek.
4. Figyelmesen olvassa el az anyagleírást, hogy elkerülje az esetleges allergiás reakciókat. Pl.: Latex.
5. Győződjön meg az elemek mindig biztonságos és helyes behelyezésről és hogy az elemeken található + és –
jelek a megfelelő helyen érintkeznek.
6. A termék használatát azonnal függessze fel, ha kellemetlen bőrirritációt, vagy egyéb más fizikai jellegű
panaszt tapasztal.
7. A terméket saját felelősségre, mindig rendeltetésszerűen, biztonságosan használja, hogy elkerülje az
esetleges sérüléseket.
8. Abban az esetben, ha a termék nem vízálló, ügyeljen arra, hogy az elemtartót és kapcsolókat ne érje
nedvesség.
9. Abban az esetben, ha a termék vízálló, győződjön meg róla, hogy az elemtartó rész megfelelően le legyen
zárva.
10. Esetleges túlmelegedés esetén a készüléket azonnal kapcsolja ki és hagyja kihűlni, mielőtt újra használatba
venné.
11. Ne próbálja a nem újratölthető elemeket tölteni.
12. A terméket ne tegye ki hőhatásnak, ne dobja tűzbe!
13. A vibrációs termék óvatos kezelése és használata biztosítja önt, hogy ne érje sérülés és baleset.
14. Ne melegítse és hűtse le a terméket, kivéve ahol kifejezetten ez ajánlva van.
15. A terméket ne hajlítgassa, ne szorítson rá kézzel túl erősen, mert a vezeték és a termék nem ilyen erőhatásra
van tervezve, eltörhet és a belső vezetékek megtörhetnek.
16. A termék kizárólag előjátékhoz, intim masszázshoz, önkielégítéshez használható, ne használja más célra.
17. A szállító nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat következtében felmerült esetleges
hibákért, károkért, betegségekért.
18. A terméket minden esetben gyermekek elől elzárva, napfénytől védett, száraz, hűvös helyen tárolja
Általános információk:
1. A terméket kizárólag egészséges fizikális és mentális állapotban használja.
2. Ezt a terméket saját felelősségére használja.
Opcionális információk (ha van):
1. Egyes vibrátorok / dildók rendelkeznek, hajlított a G-pont kényeztetésére alkalmas fejjel. A G-pont
kényeztetése esetén elsőként tartsa be a fent leírtakat, illetve a vibrátort úgy helyezze fel, hogy a hajlított fej
felfelé és Ön felé álljon.
2. Egyes vibrátorok / dildók egy, vagy két, akár három stimuláló karral is rendelkezhetnek, amelyek egyszerre
stimulálják a hüvelyen felül a csiklót, más néven klitoriszt, vagy az ánuszt.
3. Egyes vibrátorok / dildók anális használatra is alkalmasak, így akár a prosztatamasszírozásra is alkalmasak. A
prosztata kényeztetéséhez elsőként tartsa be a fent leírtakat, illetve a vibrátort úgy helyezze fel az ánusz
nyílásba, hogy a hajlított fej felfelé és Ön felé álljon.
Megjegyzés: alkalmazzon kifejezetten anális használatra kifejlesztett anál síkosítót, ápolót.
Fontos: ügyeljen arra, hogy a terméket mindig biztosan fogja, hogy elkerülje az esetleges becsúszás
lehetőségét.
4. Egyes vibrátorok forgó funkcióval rendelkeznek. A funkció be- és kikapcsolásához használja a
vezérlőegységet.
5. Egyes vibrátorok lökő funkcióval rendelkeznek. A funkció be- és kikapcsolásához használja a vezérlőegységet.
2019 - Jelen dokumentum tartalma a Webshop Logisztika Kft. szellemi tulajdona.

2. oldal

6. Egyes vibrátorok / dildók felpumpálhatóak. A termék átmérőjének növeléséhez nyomja meg, akár többször
egymást követően a pumpakart, ha szükséges. Ügyeljen arra, hogy ne pumpálja túl a kényeztetőt.
Felpumpálást követően az átmérő a leeresztő szeleppel csökkenthető.
7. Egyes vibrátorok / dildók tapadókoronggal rendelkeznek, amely lehetőséget biztosít a termék sima, tiszta,
száraz felületen történő rögzítésére (pl.: csempe, járólap, lakkozott fa, stb.). A kezek szabaddá válnak, így
kényeztethető a partner, vagy egyéb intim zóna (pl.: mellbimbók, herék, csikló, stb.), illetve több póz
próbálható ki (pl. rátolatással, lovaglással, guggolással, stb.)
8. Egyes, úgynevezett lay-on szexuális kiegészítő termékek, rádiós, vagyis vezeték nélküli távirányítóval
rendelkeznek. Segítésével átadhatja partnerének a termék funkcióinak irányítást.
9. Egyes szexuális kiegészítő termékek szívó funkcióval rendelkeznek. A szívó hatáshoz nyomja meg, akár
többször egymást követően a pumpakart, vagy vezérlőt, ha szükséges. Ügyeljen arra, hogy ne pumpálja túl a
kényeztetőt, vagyis ne pumpálja tovább, ha fájdalomérzetet tapasztal. A szívó hatás a leeresztő szeleppel
csökkenthető, szüntethető meg.
Karbantartási instrukciók:
1. Tárolás előtt a felmelegedett készüléket hagyja kihűlni.
2. Első használat előtt és minden használat után a termék alapos tisztítást igényel, szappannal és langyos vízzel.
FONTOS: Tisztításkor ügyeljen arra, hogy az elektromos részeket ne érje víz, mert az elemtartó részt ért
nedvesség hibát okozhat.
3. Tartsa a vibrációs játékszerét egy tiszta, száraz, hűvös helyen, mert a nedvesség károsíthatja az elemeket és
a motort. Tartsa távol a közvetlen napfénytől!
4. A terméket önállóan tárolja, ne érintkezzen más készülékekkel, mert az egyes anyagok kémiai reakcióba
léphetnek és károsodhatnak.
5. Az elemek élettartamának és a termék károsodásának elkerülése érdekében, minden használat után vegye ki
az elemeket (ha van) a termékből.
Fontos információk hálózati adapteres és / vagy tölthető akkumulátorral rendelkező termékekhez:
A hálózati adaptert / töltőt ne engedje használni gyereknek, mentálisan sérült, vagy korlátozott, vagy valamilyen
érzékszervi, testi korlátozással élő személyek vagy azoknak, akiknek nincs tapasztalatuk és / vagy megfelelő tudásuk,
kivéve, ha felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha erre megfelelő utasításokat kaptak.
A hálózati adaptert / töltőt biztonságos helyen tárolja, ne biztosítson arra lehetőséget, hogy a gyermek / gyermekek
/ háziállatok játszanak vele, vagy egyes részeivel.
Akkumulátoros termékek esetén:
Győződjön meg arról töltés előtt, hogy az elektromos csatlakozási rész maximálisan nedvesség- és síkosító-mentes.
Mindig csak gyári töltőt, vagy töltőkábelt használjon a termék feltöltésénél. Első használat előtt töltse fel
maximálisan az akkumulátort.
Mágneses usb-kábeles termékek töltése:
Néhány termék mivel teljesen vízálló ezért a gyártó egy újítást vezetett be a termékek töltését illetően. A korábbi
"dugaszos" megoldás helyett választotta a mágneses töltést, hiszen így a termék motor része jobban van védve az
esetleges szivárgásoktól.
Környezetvédelmi okok miatt adaptert már nem mellékelnek a csomagba, hiszen a legtöbb mobiltelefon töltő olyan,
amibe kivehető adapter tartozik.
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Ezért a csomagban a termékhez USB kábel tartozik, amit egy ilyen adapterhez kell vagy laptop USB portjába
csatlakoztatni, majd ezt követően a terméket vízszintes helyzetbe helyezni és csatlakoztatni a mágneses részhez, így
kezdődik meg a termék töltése.
Környezetvédelmi megjegyzések:
Kérjük, hogy az esetlegesen keletkezett hulladékot a nemzetközi jogszabályokat követve helyezze a megfelelő
gyűjtőhelyre újrahasznosításra. Irányelvek: 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelv a helyi gyűjtőhelyre vonatkozóan.
Az áthúzott kerekes szemeteskuka jelzés azt jelenti, hogy
a terméket vissza kell küldeni a megfelelő
gyűjtőhelyre és az elektromos hulladékot újra kell hasznosítani, a lehető legjobb felhasználási módon.

Használt elemek kezelése:
Az elemek, akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékba, veszélyes hulladéknak számítanak, így az arra
kijelölt külön, nyilvános gyűjtőhelyre kell szállítani és leadni.
Az elemek és akkumulátorok veszélyes kémia anyagokat tartalmazhatnak.
Amiket a következő jelölések jeleznek: Cd (= elem kadmiumot tartalmaz), Hg (= elem higanyt tartalmaz) vagy Pb (=
akkumulátor ólmot tartalmaz).
Lítium-elemeket, akkumulátorokat csak lemerített állapotban lehet a gyűjtőhelyre szállítani.
A rövidzárlat elkerülése érdekében, a nem teljesen lemerült akkumulátorok esetén, használjon szigetelőszalagot az
elektromos pólusok lezárásához.
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