Seda kvaliteetset toodet saab kasutada massaažiks ja eelmängu stimulatsioonivahendina, masturbatsiooniks või abivahendina
seksuaalvahekorra juures. Siinkohal mõned näpunäited ja soovitused seadme kasutamiseks.
1. Vaata toote pakendilt/originaalkasutusjuhendist, kas toode töötab patareidega ning mitu ja milliseid vaja on.
2. Leia originaalkasutusjuhendist olevalt pildilt sobiv joonis oma seadmele.
3. Veendu, et patarei ühenduskohad oleksid puhtad ning läigiksid, see annab kindluse, et ühendus on hea.
4. Ära aja seadet lühisesse (nt puudutades metallesemega samaaegselt mõlemaid klemme).
5. Veendu, et patareid on paigaldatud õigesti (+, -) ning kindlalt.
6. Kasuta ainult uusi või äsjalaetud patareisid. Ära kombineeri uusi ja kasutatud patareisid.
7. Eemalda patareid peale kasutamist – sellega pikendad nende kasutusaega ning hoidud nende kõlbmatuksmuutumisest ja
oksüdeerumist niiskuse tõttu. Viimane võib pöördumatult kahjustada seadme elektroonikat.
Kasutus- ja hooldusjuhend.
1. Puhasta mänguasja enne esimest ja pärast igat kasutuskorda sooja vee ja seebiga. Hoiatus – pea meeles, et tegemist on
elektrilise seadmega ning niiskus patareide ruumis võib seadet pöördumatult kahjustada.
2. Kasuta mänguasja pinnal piisavas koguses libestusainet. Kindlusta, et see ei satuks kokkupuutesse patareidega, kuna see
võib viia seadme rikkiminemiseni. Kasuta ainult vees-lahustuvaid libesteid! Õli- ja silikoonibaasil libestid võivad toodet
rikkuda.
3. Peale õrna ja sujuvat toote sisestust või sobivasse kohta asetamist, reguleeri toote funktsioone ja kiirust sujuvalt. Keera,
vajuta või libista selleks ettenähtud lüliteid aeglaselt ja õrnalt. Ära kasuta selleks jõudu.
4. Lülita seade peale kasutamist välja ning eemalda see kehalt/kehaõõnsustest.
5. Enne hoiukohta panemist lase seadmel jahtuda.
6. Hoia seadet puhtas, jahedas ja kuivas kohas. Niiskus võib seadet ja patareisid kahjustada. Hoida otsese päikesevalguse
eest!
7. Hoida toodet eraldi teistest toodetest, mis võivad olla valmistatud teistest materjalidest vältimaks ebasoovitavaid
keemilisi reaktsioone.
Hoiatused ja üldised soovitused
1. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
2. Ära kasuta seadet kohtades, kus nahk on kahjustunud, ärritunud või haigestunud.
3. Ära laena oma mänguasju teistele vältimaks nakkusi ja haigusi.
4. Loe informatsiooni materjalide kohta, millest seade on valmistatud ning väldi allergilisi reaktsioone.
5. Kui tegemist pole veekindla mänguasjaga, kanna hoolt, et patareiruum/toote sisemus ei saaks niiskeks.
6. Kui tegemist on veekindla mänguasjaga, vendu et patareide ruum oleks peale patareide paigaldamist korralikult suletud.
Kui see nii pole või on tihend kajustunud/vananenud vm, siis ei pruugi toode olla enam veekindel. Ka toode märkega
„veekindel“ ei sobi enamasti kasutamiseks pidevas märjas keskkonnas nt vannis või dušši all. Selle tarbeks peab olema tootel
eraldi märgitsus.
7. Kui seade peaks ülekuumenema, lülita see kohelelt välja ning lase sellel enne uuest kasutamist jahtuda.
8. Toote õigel kasutamisel väldid võimalikke vigastusi ja õnnetusi.
9. Ära soojenda või jahuta seadet liialt välja arvatud juhul, kui see on eraldi lubatud.
10. Ära painuta või venita toodet liigselt. Ära kasuta seadme suhtes kasutamisel iialgi jõudu.
11. Kasuta toodet sihipäraselt nt massaažiks, stimulatiooniks, masturbatsiooniks ja või seksuaalvahekorras. Kindlasti ei tohi
seadet kasutada selleks sobimatutel muudel eesmärkidel.
12. Valmistaja/edasimüüja ei vastuta mittesihipäraselt kasutatud toodete eest.
Keskkonnainfo: Palun ära viska ära toote pakendit tavaprügisse, vaid suuna see taaskasutusse.
Patareid ei kuulu tavaprügi hulka! Vii need ettenähtud kogumiskohta.

