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Hoito- ja käyttöopas opas on laadittu, jotta Sinulle olisi mahdollisimman kauan 
iloa hankkimistasi tuotteista. Lue siis ohjeet huolellisesti ja saat lisää 
käyttömukavuutta tuotteille.  

Oikein hoidettuna ja huollettuna tuotteen käyttöikä pitenee ja käyttömukavuus lisääntyy. Muista 
aina lukea valmistajan käyttö- ja hoito-ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.  

Jos et ole varma, miten tuotetta tulisi hoitaa tai säilyttää, voit aina soittaa omalle tuote-
esittelijällesi.  

YLEISET HOITO-OHJEET  

Pesu  

Kaikki intiimikäyttöön tarkoitetut tuotteet tulee pestä hyvin käytön jälkeen. Jos tuotetta ei ole 
käytetty vähään aikaan, tulisi se pestä ennen käyttöönottoa. Tuotteet tulisi pestä huolellisesti 
myös ennen ensimmäistä käyttökertaa.  

Pesuaineeksi kannattaa valita mahdollisimman mieto, mieluiten genitaalialueille tai seksilelujen 
pesuun tarkoitettu pesuaine. Huuhtele pesuaineen jäämät hyvin pois.  

HUOMIO! Älä altista vesiroiskeille sellaisten tuotteiden moottoriosaa, joista valmistaja ei ole 
erikseen maininnut olevan vesitiiviitä (waterproof). Ei-vesitiiviit tulee pestä siten, että veden 
osuminen moottoriin estetään esim. pitämällä kiinni kohdasta, josta paristot vaihdetaan.  

Säilytys  

Tuotteet kannattaa säilyttää siten, että ne eivät pääse kosketuksiin muiden vastaavien tuotteiden 
kanssa. Kumi kumia vasten alkaa haurastuttaa toinen toistaan. Paras säilytyspaikka on kaappi tai 
lipasto, jossa tuotteet ovat valolta suojattuna normaalissa huoneenlämmössä. Jos tuotteen 
mukana on tullut säilytyspussi tms., kannattaa tuote säilyttää siinä tai kääriä kankaaseen.  

Patterit & paristokotelo  

Jos paristokotelossa on paperi tai muovi pitkin paristokotelon seinämiä, älä ota sitä pois. Se toimii 
eristeenä ja pois ottaminen tuhoaa moottorin.  

Noudata aina valmistajan ohjeita. Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja paristoja, vaan vaihda 
kaikki kerralla. Paristot kannattaa ottaa pois aina käytön jälkeen. Näin vältytään ikävältä 
yllätykseltä, että paristoista voi tulla ”mehut” (syövyttävää happoa) pihalle ja ne pilaavat tuotteen 
käyttökelvottomaksi.  

Ladattavia akkuja (paristoja) ei tulisi käyttää, ellei valmistaja niistä erikseen mainitse. Ladattavien 
paristojen tehokkuus vaihtelee suuresti eri käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi 
sormiparistoissa (AA ja AAA) on suuriakin tehoeroja. Liian tehokkaat ladattavat paristot saattavat 
laittaa moottorin ylikierroksille ja näin heikentää merkittävästi moottorin elinikää.  
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Talkki  

Talkkia (tai perunajauhoa) suositellaan joidenkin ihoa jäljittelevien materiaalien hoitoon. 
Käyttöikää voi pidentää ilmakuivaamalla tuote pesun jälkeen ja talkkaamalla se puuterinkevyesti, 
näin materiaali pysyy hyvänä ja silkkisenä.  

LIUKUVOITEET JA NIIDEN VALINTA  

Liukuvoiteita tulisi käyttää aina, kun käytetään seksileluja. Liukuvoiteen tarkoituksena on ehkäistä 
kitkaa ja sen aiheuttamia haavaumia. Kosteat limakalvot aistivat kosketuksen paremmin lisäten 
näin nautintoa. Liukuvoide myös muuttaa materiaalin tuntua huomattavasti ja lisää tuotteen 
käyttömukavuutta.  

Vesipohjaiset liukuvoiteet  

Soveltuvat kaikille tuotteille materiaalista riippumatta. Käyttökestoltaan ne eivät ole samaa 
luokkaa kuin silikonipohjaiset liukuvoiteet. Vesipohjaisia liukuvoiteita tulee lisätä käytön aikana 
useammin kuin silikonipohjaisia. Vesipohjaisia liukuvoiteita löytyy sekä maustettuina, tuntemuksia 
voimistavina ja hajuttomina / mauttomina perusliukuvoiteina. Laaduissa on merkittäviä eroja, 
jonka voi todeta jo hinnasta.  

Silikonista valmistetuille tuotteille tuotteille suositellaan vesipohjaisia liukuvoiteita.  

Silikonipohjaiset liukuvoiteet  

Silikonipohjaiset liukuvoiteet soveltuvat yleensä käytettäväksi kaikkien, paitsi silikonista 
valmistettujen tuotteiden kanssa. Poikkeuksena tuotteet, joiden valmistaja suosittelee 
käytettäväksi jotakin muuta liukuvoidetta. Silikonipohjaiset liukuvoiteet ovat käyttökestoltaan 
pidempiaikaisia kuin vesipohjaiset ja käyvät hyvin esim. suihkussa tai kylvyssä käytettäväksi. Ne 
ovat riittoisia ja pidemmässä käytössä edullisempia kuin vesipohjaiset valmisteet. Silikonipohjaiset 
liukuvoiteet ovat hajuttomia ja mauttomia.  

HIERONTAÖLJYT Lämmittävät hierontaöljyt  

Käyvät hyvin esileikkiin tai pelkästään hierontaan ja hyväilyyn. Yleensä lämmittävät hierontaöljyt 
ovat maustettuja ja ne voi nuolla halutessaan pois iholta.  

Öljypohjaiset hierontaöljyt  

Hoitavat ihoa ja ovat hyvin levittyviä. Öljypohjaisia hierontaöljyjä voidaan käyttää myös 
liukuvoiteena, ellei tuotteeseen ole lisätty eteerisiä öljyjä. Silloin ne saattavat aiheuttaa 
yliherkkyyttä. Lisäksi öljyn Ph ei sovi kaikkien limakalvoille. Öljyjä tai öljypohjaisia hierontaöljyjä ei 
tule käyttää kondomin tai kumivalmisteiden kanssa, sillä öljyllä on kumia haurastuttava vaikutus.  

Liukuvoiteet ja hierontaöljyt tulee säilyttää normaalissa huoneenlämmössä valolta suojattuna. 
Liian lämpimässä säilytetyt tai jäätyneet tuotteet pilaantuvat ja muuttavat koostumustaan.  


