
Návod 
 

Všeobecné pokyny pre používanie erotických pomôcok a 
údržbu materiálu. 
 
Erotické pomôcky skladujte mimo dosahu detí, sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov. Erotické pomôcky 
pred každým používaním dôkladne očistite najlepšie teplou vodou a mydlom pre intímnu hygienu. Ak má 
výrobok aj elektrické časti, dbajte na to, aby sa nedostala voda do týchto častí. Pri vkladaní batérií dajte pozor 
na polarizáciu, batérie vkladajte vždy opačnými pólmi proti sebe. Používajte iba nové, alebo plne nabité batérie. 
Nekombinujte staré a nové batérie. Ak nebudú erotické pomôcky dlhšiu dobu používané, tak ich skladujte bez 
batérií. Z hygienických dôvodov  a podľa vlastného uváženia je vhodné na erotickú pomôcku navliecť kondóm a 
pre uľahčenie zavedenia erotickej pomôcky na alebo do intímnej časti použiť lubrikačný gél. Používajte iba tie 
lubrikačné gély, ktoré sú rozpustné vo vode. V žiadnom prípade nepoužívajte náhrady lubrikačného gélu, ako sú 
krémy na telo, či rôzne druhy olejov. Erotické pomôcky používajte bez zbytočných mechanických zaťažovaní, 
aby ste predišli ich poškodeniu, nakoľko sa tam môžu nachádzať jemné elektronické časti. Po použití výrobok 
opláchnite v teplej mydlovej vode alebo očistite špeciálnym prípravkom na čistenie erotických pomôcok. 
Pomôcky, ktoré majú elektrické časti je možné použiť vo vode, len tie, ktoré majú označenie „waterproof“, resp. 
označenie „vodeodolné/vodotesné.“ Myslite na to, že aj vodeodolné/vodotesné „waterproof“ pomôcky, spĺňajú 
svoju funkciu vodotesnosti len pri správnom uzatvorení priehradky pre batérie, alebo priehradky pre nabíjanie. 
Pred použitím takto označenej pomôcky vo vode, vždy skontrolujte, či je správne uzavretý kryt k jej 
elektronickej časti. Pomôcky výrazne nezahrievajte, alebo neochladzujte, okrem výrobkov, ktoré sú na takéto 
zahriatie, alebo ochladenie určené. Erotickú pomôcku nepoužívajte na iné účely ako je určená. Erotické 
pomôcky z materiálu „umelá koža“ LoveClone, Cyberskin, UR3 po opláchnutí zasypte púdrom pre údržbu 
materiálu. Zloženie: odliatky plastu, silikón. 
 
UPOZORNENIE: - V prípade, že máte poranenú, opuchnutú alebo zapálenú pokožku, nevkladajte, ani 
neprikladajte na to miesto erotickú pomôcku, aby nedošlo k infekcii a k zhoršeniu zdravotného stavu. 
- Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoju erotiku pomôcku iným osobám 
- Ak zaznamenáte alergickú reakciu, na niektorý materiálov, z ktorého sa pomôcky vyrábajú (napr. latex), ihneď 
prestaňte pomôcku používať a poraďte sa so svojim lekárom 
- Na erotické pomôcky používajte len lubrikačné gély na vodnej báze. Lubrikačné gély na olejovej 
alebo inej báze môžu svojím zložením poškodiť erotiku pomôcku 
 
SKLADOVANIE erotických pomôcok: Erotické pomôcky odkladajte vždy čisté a suché do čistého obalu. 
Skladujte ich na čistom, suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia. Vlhké skladovacie priestory môžu 
poškodiť kovové časti pomôcok (napr. puzdro na vkladanie batérii, alebo samotné batérie, či motorček). 
- Ak nebudú erotické pomôcky dlhšiu dobu používané, tak ich skladujte bez batérií. 
- Jednotlivé erotické pomôcky skladujte v samostatných obaloch, nikdy nie s výrobkami z iných materiálov, aby 
nedošlo ku chemickej reakcii medzi materiálmi 
- Erotické pomôcky nesušte fénom, ohrievačom, alebo na radiátore, či inom tepelnom zariadení 
 
Ochrana životného prostredia – použité batérie odovzdajte do zberu, tak ako to prikazuje zákon, alebo 
ich odovzdajte v zberných surovinách vo Vašom meste, či v predajniach elektroniky, ktoré na to majú 
vyhradené zberné koše.  
 
Návod na použitie kondómov. 
Odtrhnite jednú stranu balenia, v ktorom je kondóm osobitne zabalený. Dávajte však pozor, aby ste ho 
nepoškodili. Vyberte kondóm, chyťte ho za špičku medzi palec a ukazovák (nie nechtami, ale mäkkými 
bruškami prstov). Nasaďte na stoporený penis. Dajte pozor, aby ste ho nasádzali tak, že strana, z ktorej sa 
kondom roluje je z vonkajšej strany. Od špičky penisu zrolujte kondom druhou rukou, než v ktorej držíte špičku 
kondómu, smerom ku koreňu, po celej dĺžke penisu. Počas nasádzania špičku nepúšťajte, až pokiaľ nie je 
kondóm nasadený na celej dĺžke. Po vyvrcholení, penis vytiahnite, kondóm pri tom pevne pridržajte pri koreni 
penisu. Opatrne stiahnite kondóm, tak aby ste nerozliali jeho obsah. 
UPOZORNENIE: Pri každom styku, použite vždy nový kondóm. Ak sa Vám počas styku kondóm zosunie, 
nenasádzajte ho znovu, ale použite nový kondóm. 
Výtok, ktorý sa na začiatku erekcie uvoľňuje môže obsahovať spermie a baktérie pohlavne prenosných chorôb. 
Preto kondóm nasadzujte ešte pred akýmkoľvek kontaktom penisu a vagíny, či análneho otvoru. 
 
Návod na použitie nafukovacej panny. 
Nafukovacej bábike pred použitím umyjeme bežným telovým mydlom, alebo šampónom všetky otvory, ktoré 
mienime používať, potom ich vhodne osušíme a bábiku ústami nafúkneme na potrebnú tvrdosť. Pri použití 
pumpičky dajte pozor na to, aby sa bábika tlakom nepretrhla.  Pri použití si príslušné otvory navlhčíte vhodným 
lubrikačným gélom, rozpustným vo vode. Nepoužívajte náhrady lubrikačného gélu, ako  napr. krém na telo, či 
kuchynský olej, alebo akýkoľvek iný olej. Na bábiku si nesmiete ľahnúť! ( Tie ktoré to umožňujú svojou 
konštrukciou to majú označené na obale. ) Bábika sa používa pri kľaku, po stojačky, alebo sa prisúva zhora. Po 



použití uvedeným spôsobom bábiku umyte, osušte, prípadne z nej vypustite vzduch a uložte na vhodné miesto 
vo vhodnom obale. Podľa potreby občas umývajte hore uvedeným spôsobom celú bábiku. Odporúčame používať 
prezervatív. Bábiku uschovajte v čistom stave na chladnom mieste, kde nepríde do kontaktu s inými materiálmi, 
poprípade chemikáliami.  
 
Návod na použitie umelej vagíny. 
Vagína je vyrobená z ľahko umývateľného materiálu. Pred použitím umyte vagínu bežným telovým mydlom 
alebo šampónom, opláchnite pod tečúcou, teplou vodou a podľa potreby ju vhodne osušte. V prípade, že má 
umelá vagína elektrické časti, dbajte na to, aby sa do nich nedostala voda (napr. priehradka na batérie). Pred 
použitím vagínu navlhčite vhodným lubrikačným gélom. Pri použití, ak má vagína zabudovaný vibrátor, nastavte 
si vhodnú úroveň vibrácií, prípadne jej inú funkciu. Bezprostredne po použití ju obzvlášť dokonale vyčistite už 
vyššie uvedeným spôsobom. Ak bol k umelej vagíne pribalený púder, je potrebné ho po umytí a osušení vagíny 
použiť, aby nedošlo k zlepkaveniu povrchu. Až tatko ošetrenú vagínu uložíme do obalu a odložíme na vhodné 
miesto. Ak sa jedná o umelú vagínu s možnosťou zahrievania, je nevyhnutné po použití nechať ju vychladnúť, 
až tak očistiť a uložiť do obalu. Ako náhrada za pribalený púder dobré poslúži aj detský púder. Odporúčame 
používať s prezervatívom.  
 
Návod na použitie vaginálneho vibrátoru. 
Vibrátor je vyrobený z ľahko umývateľného materiálu. Pred použitím umyte vibrátor bežným telovým mydlom, 
mydlom na intímnu hygienu alebo šampónom, opláchnite pod tečúcou, teplou vodou a podľa potreby ho vhodne 
osušte. Z hygienických dôvodov môžete podľa vlastného uváženia na vibrátor navliekať  kondóm. Vibrátor, ak je 
potrebné, pred vsunutím do pošvy navlhčite vhodným zvlhčovacím gélom. Po vsunutí do pošvy si nastavte 
potrebnú úroveň vibrácií, ktorú môžete počas používania meniť. V prípade ak máte zakúpený nevibračný penis, 
musíte zabezpečovať jeho pohyb manuálne. Po použití vibrátor ošetrite, ako je hore uvedené a uložte vo 
vhodnom obale na suchom, čistom mieste. Odporúčame používať s prezervatívom. 
 
Návod na použitie análnych kolíkov/guličiek, dildiel, klystírových 
pomôcok 
Pomôcky určené na dráždenie v konečníku sú vyrobení z jemných a ľahko umývateľných materiálov.         
Pred použitím umyte tieto pomôcky bežným telovým mydlom alebo šampónom, opláchnite pod tečúcou, 
teplou vodou a podľa potreby ho vhodne osušte. Pred zavedením do konečníka pomôcku navlhčíte 
lubrikačným gélom, najlepšie lubrikačným gélom určeným na análny styk. Po vlastnom uvážení z 
hygienických dôvodov môžete na análnu pomôcku navliecť kondóm (nie v prípade klystíru). Pomôcku 
jemne vsunte do konečníka, postupujte jemne a pomaly, pokiaľ  svalstvo konečníka nebude dostatočne 
uvoľnené. Pomôcky určene k análnemu dráždeniu nevsúvajte do pošvy. V prípade, že sú pomôcky určené 
ako na análne, tak aj na vaginálne dráždenie, pomôcku pred vsunutím do pošvy umyte teplou vodou a 
mydlom. Po použití umyte pomôcku teplou vodou a antibakteriálnym mydlom. Ak análny kolík obsahuje 
aj pumpu, dbajte na to, aby ste análnu pomôcku nenapumpovali až tak, že by následne na to praskla. Z 
hygienických dôvodov sa neodporúča análnu pomôcku používať viacerým osobám, aby nedochádzalo k 
ochoreniam a infekciám s tým spojenými. Klystírovú pomôcku napĺnte čistou vlažnou vodou (najlepšie 
telovej teploty) a nástavec určený na vloženie do konečníka navlhčite lubrikačným gélom. Takto 
navlhčený nástavec zasunte do konečníka tak, aby trisky, cez ktoré vyteká voda boli vo vnútri za 
zvieračom. Objem klystírovej nádoby si postupne nechajte vtiecť do hrubého čreva. Po použití pomôcky 
dôkladne umyte a usušte. Pomôcky uschovajte vo vhodnom obale na čistom, suchom mieste. 
 
Návod na použitie dráždiacich, škrtiacich krúžkov a návlekov na 
penis. 
Dráždiace a škrtiace krúžky sú mechanické prostriedky na zvýšenie pôžitku a zlepšenie výkonnosti pri 
milostnom akte. Niektoré dráždiace krúžky obsahujú aj malý motorček vytvárajúci vibrácie, pre ešte krajší 
pôžitok z milostného styku. Výber tvaru a veľkosti je individuálny podľa rozmerov penisu i keď mnohé krúžky sú 
nastaviteľné. Dráždiace krúžky sú určené na zvýšenie účinku dráždivosti penisu a čiastočne odďaľujú výron 
semena. Škrtiace krúžky sú špeciálne určené len na oddialenie doby výronu semena a predlžujú dobu 
stoporenia penisu. Obzvlášť vhodné sú na používanie v kombinácii s vákuovou pumpou. Krúžky sú vyrobené z 
ľahko umývateľného materiálu a preto ich treba umývať pred aj po použití. 
Návleky na penis sú vyrobené z jemných elastických materiálov. Väčšina z nich má stimulačnú funkciu, ktorú 
zabezpečujú rôzne vrúbky a výčnelky. Niektoré návleky majú vyplnenú špičku, čím predlžujú penis, iné sú 
zhrubnuté po obvode. Sexuálne pomôcky tejto kategórie je možné používať s lubrikačným gélom na vodnej 
báze. Po použití pomôcky umyte v prúde teplej vody s použitím mydla, alebo šampónu a osušte. Uschovajte v 
na čistom a suchom mieste. 
 
Návod na použitie pút, guličiek do úst/náhubkov, zväzovacích 
šnúr. 
Putá a zväzovacie šnúry pripnite/zviažte na zápestiach alebo členkoch len do takej miery, aby nebol 
priškrtený prietok krvi. V prípade nesprávneho odhadnutia pevnosti zviazania, putá alebo zväzovaciu 



šnúru uvoľníte hneď ako zaznamenáte, že zviazovanej osobe začínajú tŕpnuť alebo modrať zviazané 
končatiny. 
Guličky do úst/náhubky upevnite popruhom. Popruh stiahnite na takú veľkosť, aby guličku/náhubok z úst 
nebolo možné ľahko vysunúť jazykom, no len do takej miery, aby nedošlo k natrhnutiu kútikov úst. Na 
tento účel používajte len guličky, ktoré sú na to určené (majú v sebe otvor/dierky na dýchanie). Po 
ukončení sexuálnych hier s guličkou/náhubkom do úst, pomôcku umyte teplou vodou, poprípade aj 
ústnou vodou. 
 
Návod na použitie venušiných guličiek. 
Erotické guličky sú vyrobené z kovu alebo plastu a sú spojené na šnúrke, alebo v silikónovom obale, po dvoch 
až štyroch kusoch. Môžu byť vibračné alebo nevibračné. Pri vibračných venušiných guličkách dbajte na to, aby 
sa pri umývaní nedostala vlhkosť do priehradky s batériami. Venušiné guličky slúžia na stimuláciu a sú vhodným 
prostriedkom na spevňovanie panvového dna. Vhodné cviky Vám poradí Váš gynekológ.  Umývajte guličky 
bežným telovým mydlom, mydlom na intímnu hygienu alebo šampónom, opláchnite pod prúdom teplej vody a 
podľa potreby ich vhodne osušte. Guličky sa zavádzajú do pošvy po jednej v poradí ako sú navlečené na 
šnúrke/v silikónovom obale. Ak nie je pošva dostatočne vlhká, navlhčite guličky lubrikačným gélom. Po použití 
umyte guličky teplou vodou a mydlom na intímnu hygienu a odložte do vhodného obalu na  čisté, suché miesto. 
 
Návod na použitie vákuovej pumpy. 
Pre muža: Vákuové pumpy majú v zásade dva účely použitia: 1. Bezprostredná príprava pre pohlavný styk - pre 
ideálnu funkčnosť je potreba použitia erekčného krúžku, ktorý se najskôr nasadí, potom sa penis namaže 
lubrikantom a vloží do vákuovej pumpy. Potom stačí už len pumpovať až do dosiahnutia požadovanej erekcie. 
Po uvoľnení ventilu, regulujúceho podtlak a zložení vákuovej pumpy. Erekčný krúžok brání odtoku krvi z penisu 
a dosiahnutá erekcia je omnoho väčšia a trvalejšia. 2. Dlhodobý účel – viď. vyššie, avšak bez použitia 
erekčného krúžku. Po uvoľnení ventilu a vniknutiu vzduchu (čím dôjde i k čiastočnému ochabnutiu erekcie) sa 
ventil znova uzavrie a začnete pumpovať nanovo. Tento cyklus se opakuje 10x - 15x každý deň po dobu cca 3 
týždňov. Táto procedúra má vynikajúci vplyv na erekčnú schopnosť penisu u osôb, ktorých žilné riečište je 
znepriechodnené vplyvom životného štýlu. Použitie: Vsuňte penis do tela pumpy tak, aby bol koreň penisu 
nepriedušne obopnutý pružnou manžetou, ktorou je opatrené hrdlo pumpy. Pre úplné utesnenie je vhodné 
použiť lubrikačný gél. Pomocou balónika/piestu/tlakovej pištole vytvorte vo vnútri pumpy taký podtlak, ktorý 
Vám nebude zpôsobovať bolesť. Zmiernenie alebo okamžité vyrovnanie tlaku je možné povolením ventilku. Na 
niektorých vákuových pumpách je miesto regulátoru na pumpičke otvor na valci, ktorý musíte pri odsávaní 
držať prstom. 
Pre ženy: Pracuje podobne ako vakuová pumpa pre mužov, priehľadný zvon sa nasadí na vonkajšie genitálie 
ženy a začne sa odsávať vzduch. Následkom toho dochádza k prekrveniu a zdureniu pyskov a klitoris je 
citlivejší. 
Pred a po použití vákuovej pumpy ju umyte pod prúdom teplej tečúcej vody s použitím telového mydla, mydla 
na intímnu hygienu, alebo šampónu. Vákuovú pumpu používajte len na účel, na ktorý bola vyhotovená. 
 
Návod na použitie STRAP – ON: 
Strap – on je umelý, nasaditeľný penis, vhodný pre použitie mužov aj žien. Je z jemného materiálu. Môže byť 
vibračný aj nevibračný.  Ak ide o vibračný STRAP – ON, existujú pomôcky s jedným hlavným vibračným 
mechanizmom alebo pomôcka obsahuje dva vibračné mechanizmy, kde ten vnútorný je určený na použitie 
ženou. Niektoré STRAP – ON pomôcky s jedným vibračným mechanizmom majú na vnútornej strane otvor, do 
ktorého sa vkladá penis, použiť ich však môžu aj ženy. Pre ktorý typ sexuálnej pomôcky STRAP – ON sa 
rozhodnete je už na Vás a vašej fantázii. Popruhy na uchytenie SPRAP – ONU sú ľahko nastaviteľné, takže sedia 
na každý typ postavy. Odporúčame pri použití tejto pomôcky navlhčiť ju vhodným lubrikačným gélom. 
Po použití sexuálnu pomôcku očistite hore uvedeným spôsobom, osušte a uschovajte na čistom, suchom 
mieste. 
 
Návod na použitie vibračného vajíčka. 
Vibračné vajíčka slúžia ako malý vaginálny, prípadne análny vibrátor. Dajú sa však použiť aj na stimuláciu 
klitorisu.  Na telo vibračného vajíčka naneste dostatočné množstvo lubrikačného gélu a prstom si ho zasunte do 
vnútra pošvy. Ovládačom nastavte intenzitu vibrácii aká Vám najviac vyhovuje. Po použití vajíčko umyte pod 
prúdom teplej vody s telovým mydlom, mydlom na intímnu hygienu alebo šampónom. Vajíčko vhodne osušte a 
uschovajte na čistom, suchom mieste. 
 
 
 

 

 
 


