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NAVODILA ZA UPORABO
Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter
varnostna opozorila.

Varnostna beseda (ang. safeword) je nujno potrebna za varno in sporazumno 
BDSM aktivnost. To je beseda, ki jo oba oz. vsi partnerji poznajo in jo določijo skupaj.
Ko je izrečena s strani katerega koli partnerja, to pomeni odvzem soglasja, zato se
vsaka aktivnost NEMUDOMA prekine. Kakršno koli nadaljevanje uporabe spolnih
pripomočkov oziroma nadaljevanje BDSM prakse po izrečeni varnosti besedi velja za 
posilstvo, spolni napad oziroma zlorabo, torej kaznivo dejanje.



UPORABA

Pred uporabo izdelka na partnerju vadite njegovo uporabo na mehkem pohištvu
(npr. blazina, kavč, odeja, plišasta igrača), da se navadite ciljanja, ter na sebi, da
dobite občutek, koliko moči uporabite.
Izdelka ne uporabljajte na osebah, ki jemljejo zdravila proti strjevanju krvi ali osebah
s hemofilijo.
Izdelka zaradi možnosti prenosa krvnih bolezni in virusov (npr. HIV, AIDS...) ne
uporabljajte na različnih partnerjih.
Šeškanje je najbolj priporočljivo in varno na delih telesa, ki so pokriti z veliko
mišicami in maščobe, kot so npr. zadnjica, stegna ter hrbet, absolutno pa se
izogibajte udarjanju po hrbtenici, ledvicah, trebuhu (tam so vitalni organi!),
sklepih, obrazu ter vratu. Tudi udarjanje po oprsju se odsvetuje, razen, če za to
uporabljate bistveno nižjo intenziteto zamaha kot običajno.
Prvi udarci naj bodo blagi in postopoma povečujte uporabljeno silo zamaha.
Izogibajte se ponavljajočim močnim udarcem na istem mestu, saj tako povečate
možnosti za kratkotrajne in dolgotrajne poškodbe kože ter pojav brazgotin.
Dildo uporabljajte z zadostno količino lubrikanta na vodni osnovi.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE IZDELKA

Bič je izdelan iz poroznih materialov, zato je zanj potrebno dobro skrbeti, da se
izognete rasti ter prenašanju raznih bakterij.
Pred in po uporabi ga enostavno očistite s tekočo toplo vodo ter blagim milom.
Biča nikoli ne namakajte, saj bo vpil vlago, ta pa bo degenerirala material ter
pospešila razvoj raznih bakterij. Enak učinek lahko ima tudi uporaba različnih olj.
Dildo pred in po vsaki uporabi temeljito očistite s toplo vodo in blagim milom oziroma
čistilom za erotične igračke.
Izdelek shranjujte na neprašnem mestu in ločeno od igračk iz drugačnih ali istih
materialov ter izven dosega otrok.



SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA
Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na
delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske
naprave.
Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
Naprave ne potapljajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je
izdelek namenjen tovrstni uporabi.
Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks
kondome.
Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali
kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše
zdravje.
Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za
odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.



Potrebuješ pomoč?
Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo
to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo
novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na
spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena
omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo
pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

Tehnična pomoč in svetovanje:
E-mail: info@svetuzika.com
Telefon: 080 34 08

Poišči nas na družbenih omrežjih:
Instagram: Svet Užitka
Facebook: Svet Užitka
Youtube: Svet Užitka

mailto:info@svetuzitka.com
tel:0803408
https://www.instagram.com/svetuzitka/
https://www.facebook.com/svetuzitka
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