
 
Használati útmutató vibrátorokhoz 

  
1. Javasoljuk, hogy a termék csomagolását, mellékelt vásárlói tájékoztatóját (amennyiben volt), valamint 

ezt az útmutatót őrizze meg biztonságos helyen. 
2. A terméket saját felelősségére és rendeltetésszerűen használja a sérülések és meghibásodások 

elkerülése érdekében. Javasoljuk, hogy csak egészségesen, kábító és bódító szerek mellőzése mellett 
alkalmazza a vibrációs készülékeket örömszerzésre.  

 
3. Az első használat előtt, valamint minden használat után javasoljuk a vibrátor megtisztítását, 

amelyhez szappan és langyos víz elegendő. Tisztításkor az elektromos/elemtartó részekhez víz ne 
érjen, mert az meghibásodáshoz vezethet. (Kivéve: vízálló termékek rendeltetésszerű használata.) 
Kifejezetten nem javasolt nem vízálló vibrátorok vízben történő használata, mert az azonnali 
meghibásodáshoz vezethet. 

4. Javasoljuk, hogy mindig ellenőrizze, hogy a vibrátor elemmel vagy elektromos hálózatból való 
feltöltést követően használható-e. Elemmel működő készülékeknél hány darab és milyen elemmel 
működik (pl. gombelem, AA, AAA).  

5. A vásárlói tájékoztatókon található ábrák alapján szükséges a termékbe az elemeket behelyezni, az 
elemeken található + és - jelek (polaritás) figyelembevételével azok a megfelelő helyen fognak 
érintkezni. Az érintkezők mágneses/fémtárgyakkal való érintkezése rövidzárlatot okozhat! 

6. Az elemtartó fedelet mindig pontosan helyezze vissza, amennyiben az a helyén van és az elemek 
rendesen érintkeznek, a nyomó- vagy csavarógombok használatával rezgést kell tapasztaljon a 
készüléken, vagy annak egyes részein. (Vízálló vibrátoroknál is mindig győződjön meg arról, hogy az 
elemtartó rész megfelelően zárt.) 

7. Javasoljuk, hogy az elemes vibrációs termékekhez új elemeket használjon az élettartam 
meghosszabbítása érdekében. Használat után a készüléket kapcsolja ki a ki-/bekapcsoló gomb 
megnyomásával, vagy hosszan nyomva tartásával (csavarógomb esetén: bekapcsoláshoz képest 
ellenkező irányba forgatás) és távolítsa el az elemeket a tisztításból fakadó esetleges beázás, 
korrózió elkerülése érdekében.  

8. Mágneses usb kábeles vibrátorok feltöltéséhez elem vagy adapter nem kerül a csomagba, a 
mobiltelefon töltőkábelekhez hasonlóan használható töltőkábellel valósítható meg a termék 
töltése. Ügyeljen, hogy a mágneses érintkező pontosan kerüljön a készülék töltőpontjához 
illesztésre. 

9. Tárolás előtt az esetlegesen felmelegedett készüléket mindig hagyja kihűlni és száraz helyen tárolja, 
közvetlen napfénytől megóvva. 
 

10. A vibrátorokhoz mindig javasoljuk vízbázisú síkosító termékek alkalmazását is a sérülésmentes 
örömszerzéshez. Az elektromos/elemtartó részeket síkosító ne érje, mert az meghibásodáshoz 
vezethet. Olajos/szilikonos, nem vízalapú síkositók károsíthatják a termék felületét.  

11. Léteznek kifejezetten anális használathoz javasolt sikosítók, javasoljuk, hogy használat előtt 
tájékozódjon honlapunkon a választékról. Az anális örömszerzésre használt készüléket mindig 
tisztítsa meg hüvelyi vagy más testrészt érintő használat előtt - a fertőzések elkerülése érdekében. 
Irritált, fertőzött, sebes felületen ne használja a termékeket. Fájdalom, irritáció vagy bármilyen 
rendkívüli, fizikai jellegű panasz esetén azonnal függessze fel a készülék használatát. 

12. Javasoljuk, hogy csak személyes használatú készülékeket alkalmazzon, a készülékek egymás közötti 
cserélgetése szintén növeli a fertőzések esélyét. Mindig olvassa el a vásárlói tájékoztatókat 
(amennyiben rendelkezésre álltak),  és a sexship.hu oldalán feltüntetett információkat az esetleges 
allergiás reakciók elkerülése érdekében. Kifejezetten ilyen használatra javasolt termékek kivételével 



ne melegítse vagy hűtse le a készüléket, és ne tegye ki fokozott erőhatásnak, csavarásnak, mert a 
készülék és a belső vezetékek is eltörhetnek.  
 

A fentiek be nem tartásából adódó személyi sérülésért, megbetegedésért, valamint a fenti ajánlások 
mellőzéséből eredően meghibásodott készülékért a sexship.hu webáruház üzemeltetője nem tud felelősséget 
vállalni.  

 
Egyéb tanácsok egyes eltérő készüléktípusokhoz: 

 
1. Javasoljuk, hogy a készüléket mindig biztos kézzel fogja, hogy a vibrátor kialakításából fakadó 

esetleges testnyílásokba való becsúszás lehetőségét kizárja. Egyes vibrációs termékek forgó vagy 
lökő funkcióval rendelkeznek, csikló- vagy anális izgató nélkül, amely funkció a termék leírásában 
feltüntetett módon kapcsolható be ki-/bekapcsoló gomb megnyomásával, vagy hosszan nyomva 
tartásával (csavarógomb esetén: megfelelő irányba forgatás). 

2. Egyes vibrációs készülékek egy, vagy több stimuláló karral is rendelkeznek, amelyek a forgó vagy lökő 
funkció mellett egyidejűleg stimulálni tudják a hüvelyen felül a csiklót és/vagy az ánuszt is.  E 
funkciók is a termék leírásában feltüntetett módon kapcsolhatók be ki-/bekapcsoló gombok 
megnyomásával, vagy hosszan nyomva tartásával. 

3. Egyes vibrációs termékek hajlított kialakításukból fakadóan a női G-pont vagy férfiak esetében a 
prosztata masszírozására is alkalmasak, a fentiek figyelembevételével alkalmazásukhoz javasoljuk a 
hajlított fej megfelelő ponthoz illesztését a maradéktalan élményhez. 

4. Szívó (csiklóizgató) funkcióval rendelkező készülékek esetén a szívó hatáshoz nyomja meg a 
pumpakart, akár többször is, a kívánt hatás elérése érdekében. A szívóerő a készülék leeresztő 
szelepével csökkenthető.  

5. Felpumpálható termékek átmérőjének növeléséhez nyomja meg a pumpakart, akár többször is, a 
kívánt méret elérése érdekében. A használatot követően az átmérő a készülék leeresztő szelepével 
csökkenthető.  

6. Tapadókorongos termékek megfelelő használatához megtisztított, sík és száraz felületen történő 
rögzítés szükséges.  

7. Vezeték nélküli távirányítóval rendelkező termékek esetén a partner határozza meg a készülék 
funkcióinak és intenzitásának irányítását. Javasoljuk a fenti szempontok fokozott figyelembevételét, 
amennyiben nem saját célra valósul meg a készülék használata. 

8. Minden többfokozatú terméknél javasoljuk az egyes funkciók külön-külön kipróbálását használat 
előtt, valamint a fokozatos erősség/intenzitás beállítását a fájdalom vagy sérülések elkerülése 
érdekében. 

 
A fentiek be nem tartásából adódó személyi sérülésért, megbetegedésért, valamint a fenti ajánlások 
mellőzéséből eredően meghibásodott készülékért a sexship.hu webáruház üzemeltetője nem tud felelősséget 
vállalni.  

 


