Seksa mašīna
(2019. gada modelis)

Z1 A3

B3 A4

B4 K1 Z2

Seksa mašīnas komplektācija
1. pati ierīce - seksa mašīna ar barošanas bloku un pulti;
2. uzgalis A3: silikona dildo ar vēnu tīklojumu un pautiem;
3. uzgalis A4: silikona dildo ar vēnu tīklojumu;
4. uzgalis B3: želejas veida anālais dildo;
5. uzgalis B4: želejas veida vaginālais dildo ar klitora stimulātoru;
6. uzgalis K1: vagīnas imitators no silikona;
7. adapteri Z1: taisns pagarinātājs;
8. adapteri Z2: lokans pagarinātājs;
9. ierīces lietošanas instrukcija - latviešu valodā;
10. neitrālu kartona kasti (bez marķējuma), kurā ir ieteicams uzglabāt ierīci starp tās
izmantošanas reizēm.
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Ierīces pārbaude
Seksa mašīnas, uzgaļu un adapteru pārbaude pirms nosūtīšanas
• Seksa mašīna, uzgaļi un adapteri tiek pārbaudīti pirms nosūtīšanas klientam:
◦ Notiek vizuāla ierīces un uzgaļu un adapteru apskate;
◦ Notiek ierīces darbības pārbaude;
◦ Tas notiek, lai atsijātu brāķus pirms piegādes;
◦ Tas ļauj kāpināt klientu apmierinātību ar ierīces iegādes procesu.
Pēc veiksmīgas pasūtījuma saņemšanas un pirms ierīces pirmās lietošanas reizes – klientam tā ir
jāpārbauda!
• Uzmanīgi atveriet preces oriģinālo iepakojumu – tā, lai tas:
◦ netiktu bojāts (nebūtu deformēts vai saplēsts);
◦ būtu pilnīgs (neizkristu un nepazustu pasūtījuma pavaddokumenti, uzgaļi, adapteri vai
vadības pults);
• Saudzīgi izņemiet ierīci no nosūtīšanas iepakojuma (kartona kastes).
• Paņemiet pasūtījuma pavaddokumentus un pārliecinieties, ka pasūtītā seksa mašīna ar
izvēlēto aprīkojumu ir piegādāta.
Ja ierīcei vai uzgaļiem ir aizsargplēve, tad Jums ir vispirms jāizmēģina ierīces un uzgaļu darboties
spēja tukšgaitā, nenoņemot aizsargplēvi!
• Novietojiet ierīci uz gludas virmas (uz ēdamgalda, stabila žurnālu galdiņa vai grīdas);
• Nofiksējiet ierīci ar gumijas piesūcekņiem, kas atrodas uz ierīces pamatnes, lai ierīces korpuss,
tās darbības laikā, nekustētos;
• Izmēģiniet ierīces darbību bez uzgaļiem;
• Izmēģiniet ierīces darbību ar uzgaļiem (pa vienam tos mainot) līdz tie visi ir pārbaudīti.
• Kad ierīces pārbaude ir pabeigta:
◦ Ja ierīce strādā bez problēmām, Jūs varat noņemt aizsargiepakojumu un ļauties baudai!
◦ Ja ierīcei ir kāds defekts vai tā nestrādā, lūdzam Jūs sazināties ar preču piegādes nodaļu, lai
risinātu radušos situāciju.

Lietošana:
1.
2.
3.
4.

Novietojiet seksa mašīnu uz gludas virsmas (grīdas, žurnālu galdiņa vai galda);
Nostipriniet iekārtu ar gumijas piesūcekņiem;
Novietojiet iekārtu vēlamajā pozīcijā un fiksējiet to;
Ja nepieciešams, uzstādiet vēlamo adapteri. Sekojiet tam, lai slēgums ar seksa mašīnu
notiktu līdz klikšķim.
5. Visus uzgaļus, ko plānojat lietot ir jānoskalo ar siltu ziepjūdeni;
6. Uzstādiet vēlamo uzgali. Sekojiet tam, lai slēgums ar seksa mašīnu vai adapteri notiktu līdz
klikšķim.
7. Pieslēdziet ierīci vadības pultij un vadības pulti strāvai. Pagrieziet vadības pults sviru, lai
regulētu grūdienu ātrumu.
8. Gadījumā, ja ierīcei nav Eiropai paredzētā kontaktdakša izmantojiet ierīces komplektā
nākošo pāreju.
9. Visus izmantotos uzgaļus pēc to lietošanas ir jānoskalo ar siltu ziepjūdeni;
10. Noglabājiet ierīci un uzgaļus kartona kastē bez marķējumiem.
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11. Pircējiem, kam ir alerģijas, ir ieteicams izmantot seksa mašīnas uzgaļus – dildo (falla
imitatorus) ar prezervatīviem. Tāpat arī vīriešiem, ar noslieci uz alerģijām, ir ieteicams
izmantot uzgali – masturbātoru (vagīnas imitatoru) ar prezervatīvu.

Piesardzības pasākumi
• Ierīce nav ūdensizturīga – tā ir jāglabā un jālieto sausā vidē (kā visas elektroiekārtas).
• Pēc pieskaņoto piederumu (uzgaļu un adapteru) lietošanas notīriet un glabājiet tos sausus un
tīrus. Tīrīšanai lietojiet izsmidzināmu dezinficējošu tīrīšanas līdzekli vai siltu ziepjūdeni.
• Lai izvairītos no pieskaņoto piederumu (uzgaļu) deformācijas, uzglabājiet tos pa vienam
aizsargmaisiņos vai aizsargplēvē. Nespiediet, nesildiet un nepakļaujiet tos aukstumam.

Ierīces izmēri

Atteikuma tiesības
Gadījumā, ja seksa mašīna ir nopirkta intīmpreču interneta veikalā “TEV.LV”, tad klientiem ir
iespēja atteikties no iegādātās preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
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Ir svarīgi zināt to, ka:
• preci atgriežot tirgotājam, tai ir jābūt nelietotai, oriģinālajā un nesabojātajā iepakojumā bez
norautiem vai bojātiem marķējumiem;
• pircējs ir atbildīgs par preces saglabāšanu sākotnējā stāvoklī - tas ir tādā - kādā tā tika
saņemta, proti, precei ir jābūt bez parfīma, tabakas vai citām smaržām, kā arī bez kosmētikas un
citiem traipiem;
• atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja: patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru
veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
Ja esat izpildījuši augstāk minētos nosacījumus, tad:
Jūs varat nosūtīt mums epastu ar informāciju par Jūsu lēmumu.
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