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Ná vod ná použ ití  Fleshlight 

Pozor! Ve vagíně Fleshlight Lotus je zespodu zastrčena plastová trubička kvůli udržení tvaru 

během transportu, kterou je nutné před prvním použitím vyjmout, jinak může dojít k 

poranění údu!! 

Fleshlight je vyrobená ze speciálního materiálu, není to guma ani latex, ale několika patenty 

chráněný „Super Skin“, který se vyznačuje například tím, že si udržuje teplo podobně jako lidská 

kůže, je neutrální, což znamená, že nevyvolává žádné nežádoucí alergické projevy a při správném 

používání a ošetřování vydrží svému majiteli velmi dlouho. 

Před použitím je doporučeno zahřát vložku v umyvadle v teplé vodě. Pokud je to nezbytné, je 

možno vyměnit vodu za teplou a vložku nechat ohřát déle. NIKDY se však voda nesmí vařit. Po 

umytí setřeste přebytečnou vodu, vložku osušte a vložte do plastového pouzdra. Není to ale 

nezbytné, vložka se postupně zahřeje díky tření. Přizpůsobte si těsnost a intenzitu sání pomocí 

otočného víčka na spodní straně a použijte lubrikační gel na vodní bázi Fleshlube. Pokud se Vám 

zdá Vaše Fleshlight stále studená, zahřejte příště i plastový obal. Jednoduše jej opláchněte v teplé 

vodě a nechte odstát, až se vložka a pouzdro vysuší. Nyní je Vaše Fleshlight připravena k použití. 

Použití kondomu není nutné, pokud však pomůcku kromě Vás nepoužívá i někdo jiný. Každopádně, 

když už se pro kondom rozhodnete, určitě to Fleshlight nepoškodí. Fleshlight je možno použít i ve 

sprše nebo ve vaně. Vyhněte se však situacím, kdy by Fleshlight mohla přijít do styku s mýdlem 

nebo olejem. Mýdlo Fleshlight poškodí. 

Č is te ní  

Vložku vyjměte z platového obalu a propláchněte proudem teplé vody a nechte uschnout. Na čištění 

vložky nepoužívejte mýdlo. Po opláchnutí použijte Fleshlight desinfekci. 

Sušte ji v dobře větrané místnosti, například v blízkosti okna nebo ventilátoru. K rychlému usušení 

vložku utřete jemnou tkaninou, která nepouští žmolky nebo nitě, které by mohli ulpět na povrchu. 

Po vložení zpět do pouzdra se ujistěte, že jsou všechny uzávěrky otevřené. Takto může vzduch lépe 

cirkulovat. 

Pro obnovu jemného povrchu doporučujeme používat Fleshlight Pudr. Vložku jím posypte a 

přebytečný pudr setřete. Nedoporučují se používat dětský pudr nebo talek. 

Časté používaní škrobu u vagíny Fleshlight ICE může způsobit, že vložka nebude 100% 

průhledná! 

Doporučené příslušenství: 

Držák do sprchy Fleshlight Shower Mount 

Nahřívač vagíny Fleshlight Sleeve Warmer 
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Sklad & výdejna:  

Bystrá 761/10, 19300 Praha 9 

Zákaznická linka: 222 224 060 

E-mail: podpora@sexshopik.cz 

 

https://www.sexshopik.cz/lubrikacni-gel-fleshlube-100-ml-11417/
https://www.sexshopik.cz/fleshwash-desinfekcni-sprej-100-ml-11311/
https://www.sexshopik.cz/pudr-fleshlight-100-ml-11981/
https://www.sexshopik.cz/fleshlight-shower-mount-12235/
https://www.sexshopik.cz/fleshlight-sleeve-warmer-13105/

