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MASTURBATORJI
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
● igračo je potrebno očistiti pred in po vsaki uporabi
● za čiščenje uporabite zgolj vodo
● po pranju ga dobro otresite in postavite na prezračeno mesto
● če ga želite posušiti hitreje, lahko skozenj potegnete krpo, ki ne pušča dlačic
● prepričajte se, da je masturbator dobro posušen preden ga pospravite nazaj v

posodico
● pri pospravljanju, se prepričajte, da sta pokrovčka še vedno odprta, da se masturbator še

naprej zrači
● če je masturbator potreben temelitejšega čiščenja, uporabite izopropilni alkohol
● za ohranjanje mehkega občutka vložka uporabite prah za nego masturbatorjev

(predlagamo, da ne uporabljate otroškega pudra, kateri masturbator počasi uniči)
● če še vedno ostaja neprijeten vonj, je bolje, da masturbator zamenjate z novim
● pred uporabo preverite, ali ima masturbator črne pike, ki nakazujejo razvoj plesni - ob

takšni situaciji je nujno zamenjati igračo z novo
● v primeru, da je vaš masturbator električen, se prepričajte, da mehanski deli ne pridejo v

stik z vodo
● če masturbator operira na baterije, jih pred čiščenjem odstranite
● izdelek hranite na suhem prostoru
● uporabljajte le lubrikant na vodni osnovi
● shranjujte izven dosega otrok
● ne uporabljajte izdelka na poškodovani koži
● če se po uporabi pojavijo spremembe na koži, takoj prenehajte z uporabo
● hranite ga na varnem, stran od drugih podobnih materialov, da ne pride do kemičnih

reakcij
● ne pogrevajte izdelka v (mikrovalovni) pečici

UPORABA
● vzemite vložek iz ohišja masturbatorja
● v vložku se nahaja zaščita, ki jo je potrebno pred prvo uporabo odstraniti
● vložek segrejte s toplo vodo, tako bo bolj prožen in prijeten za uporabo
● vložek nato vstavite nazaj v ohišje
● v vložek dodajte lubrikant (obvezno na vodni osnovi)
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● na spodnji strani masturbatorja se nahaja pokrov, s katerim (z obračanjem) nastavite
želeni tlak

● masturbator je pripravljen za uporabo

ELEKTRONSKI MASTURBATORJI
Masturbatorji s polnilcem

● nikoli ne uporabljajte masturbatorja med polnjenjem
● vedno počakajte, da se baterije napolnijo do konca, sicer se le-te oslabijo
● če ga ne uporabljate dalj časa, napolnite baterije vsaj vsake 3 mesece
● napolnite ga takoj, ko se baterije izpraznijo
● ne pustite ga na polnjenju po tem, ko je baterija že polna
● elektronske komponente niso vodoodporne, zato jih ne namakajte ali izpostavljajte vodi
● za čiščenje je potrebno odstraniti vložek in ga očistiti brez prisotnosti mehanskega dela

Masturbatorji, ki delujejo na baterije
● preberite si, katere baterije so potrebne in koliko jih potrebujete za delovanje izdelka
● bodite pozorni, da so kontakti za baterije čisti ter se jih ne dotikajte s kovinskimi predmeti
● bodite pozorni, da so baterije vstavljene pravilno (pazite na oznake - in +)
● priporočljivo je vzeti baterije iz naprave (razen če jo uporabljate na dnevni bazi), sicer

tvegate razlitje kisline iz baterije in posledično uničenje naprave
● baterije, ki se lahko napolnijo, niso primerne za masturbatorje, saj so šibkejše in ne boste

morali uživati v vibracijah kot sicer
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