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VIBRATORJI IN VIBRACIJSKE NAPRAVE
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO
● prepričajte se, iz katerega materiala je vaša igrača narejena
● operite jo pred in po uporabi
● uporabljajte le lubrikant, ki je primeren za material, iz katerega je igrača narejena
● uporabljajte majhne količine nežnega, neodišavljenega mila za umivanje
● ne izpostavljajte električnih igrač vodi (razen, če so vodoodporne) - raje jih le obrišite z

vlažno krpo in milom
● ko igračo operete, uporabite čisto brisačo, da jo obrišete
● igračo ne hranite v vlažnih prostorih, saj tvegate razvoj plesni in bakterij
● igrače ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi
● shranjujte izven dosega otrok
● ne uporabljajte izdelkov na poškodovani koži
● če se po uporabi pojavijo spremembe na koži, takoj prenehajte z uporabo
● hranite igrače na varnem, stran od drugih podobnih materialov, da ne pride do kemičnih

reakcij
● ne pogrevajte izdelkov v (mikrovalovni) pečici
● ne uporabljajte igrač v kadi (razen vodoodpornih) ali pod tušem (razen vodoodpornih in

odpornih na škropljenje)

Vibratorji in vibracijske naprave s polnilci
● če ima naprava možnost zaklepanja, je priporočljivo, da jo vedno zaklenete, ko je ne

uporabljate

Vibratorji in vibracijske naprave 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 vibratorje, saj so šibkejše in ne boste

morali uživati v vibracijah kot sicer
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ČIŠČENJE IN SKRB GLEDE NA MATERIAL
Priporočeno je, da vibrator očistite pred in po vsaki uporabi, v izogib nabiranju bakterij in plesni.
Za igrače iz različnih materialov je potrebno različno skrbet in jih čistiti. Milo, ki ga uporabljate za
čiščenje, naj bo antibakterijsko, nežno in neodišavljeno. Če igrača ni vodoodporna, je ne
namakajte v vodo (saj jo boste tako poškodovali), le sperite jo pod tekočo vodo.

SILIKON
● lahko ga operemo z vodo in milom
● mehanski deli igrač ne smejo priti v stik z vodo!
● lubrikanti: na vodni osnovi; nikakor se ne uporablja na oljni ali silikonski osnovi

STEKLO
● je neporozno, zato je enostavno za čiščenje
● lahko ga operemo z vodo in milom
● preglejte svojo igračo pred vsako uporabo za razpokami
● lubrikanti: na vodni osnovi, oljni in silikonski

PVC PLASTIKA
● enostavno očistite z toplo vodo in antibakterijskem milom
● lahko tudi obrišete z izopropil alkoholom
● lubrikanti: na vodni osnovi, oljni in silikonski

ELASTOMER (TPR in TPE)
● je zelo porozen, zato ga je treba očistiti z milom in vodo
● ni priporočljivo istega vibratorja uporabljati za analno in vaginalno stimulacijo
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