Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aankoop van jouw TOYJOY product. De prijswinnende seksproducten van
TOYJOY zorgen voor dat extraatje aan je seksleven. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
om maximaal plezier met dit product te beleven en om juist en veilig gebruik te waarborgen.
Veiligheidsinstructies
• Controleer het product altijd zorgvuldig voor gebruik. Gebruik het product niet als het
enige gebreken vertoont zoals gebroken, scherp of bekrast materiaal.
• Gebruik dit product niet als je allergisch bent voor een van de gebruikte materialen,
deze kan je vinden op de verpakking.
• Gebruik dit product niet bij een geïrriteerde huid of recent gewonde lichaamsdelen.
• Voor extra comfort kan je een glijmiddel op waterbasis gebruiken. Glijmiddelen op
basis van olie en siliconen kunnen het materiaal van het product beschadigen.
• Stop per direct met het gebruik van het product als je pijn of ongemak ervaart.
• De producten van TOYJOY zijn ontwikkeld om niet te diep ingebracht te worden. Zorg
er altijd voor dat een deel van het product uitwendig blijft, zodat je het product er
altijd uit kan halen.
Schoonmaak instructies
• Maak het product voor en na gebruik altijd schoon.
• Gebruik warm water en milde zeep of een toy cleaner om het product schoon te
maken.
• Zorg dat het product 100% droog is voordat je het opbergt.
Opberginstructies
• Bewaar dit product op kamertempratuur in een droge en stofvrije plaats.
• Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.
• Houd producten van elkaar gescheiden om chemische reacties te voorkomen. Je kan
bijvoorbeeld een kleine doos of satijnen zak gebruiken.
Instructies voor oplaadbare producten
• Laad je product niet op in of in de buurt van water.
• Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel, het gebruik van een andere kabel
zou het product kunnen beschadigen.
• Forceer de oplaadkabel niet, anders zou je de connectoren kunnen beschadigen. Zorg
ervoor dat de plug uitgelijnd is met de port en verbind ze daarna met elkaar.
• Stop de oplaadkabel in een USB-poort.
Instructies voor producten met batterij
• Gebruik alleen de juiste batterij, dit staat beschreven op de verpakking van het
product.
• Controleer de contacten van de batterij en zorg ervoor dat deze schoon en vrij zijn.
• Wanneer je de batterijen in brengt, zorg er dan voor dat de batterijen worden
ingebracht zoals de polariteit (+ en –) dat aangeven.
• Als je de batterijen vervangt, zorg er dan voor dat alle batterijen worden vervangen
door nieuwe batterijen.

•
•

Verwijder de batterij als je het product een tijdje niet gebruikt. Hiermee voorkom je
beschadiging van het product door een lekkende batterij of corrosie.
Voorkom kortsluiting in het batterij vak.

Milieubescherming
• Recycle de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de lokale recycle
regelgeving.
• Het ‘doorgestreepte prullenbak’ symbool laat zien dat dit product, en de bijbehorende
batterijen, niet bij het huisafval kan. Het symbool geeft aan dat batterijen apart
verzameld moeten worden.
Waarschuwingen:
• Houd dit product en de verpakking buiten het bereik en zicht van kinderen.
• Dit product wordt verkocht als speelgoed voor volwassenen, niet voor medisch
gebruik.
• Deel dit product niet met anderen.
• Verwarm of koel het product niet, mits op de verpakking wordt aangegeven dit wel te
doen.
• Om een slechte werking van de interne mechanica of externe schade te voorkomen is
het zeer belangrijk om het product niet overmatig te buigen, rekken of blokkeren.
• Gebruik het product niet in, of in de buurt van water als het product niet water- of
spatproef is.
• Voor waterbestendige producten geldt dat ervoor gezorgd moet worden dat de
batterij compartimenten goed gesloten zijn voor gebruik in water.
• Spatwaterbestendige producten kunnen niet in het water gebruikt worden, maar wel
worden schoongemaakt met water.
• Houd het product en de batterijen weg van vuur.
• De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige defecten of
beschadigingen door onjuist gebruik.
Garantie
TOYJOY biedt twee jaar garantie. De garantie start op de datum dat je het product hebt
aangekocht. Je aankoop bon met bon nummer, productbeschrijving, originele datum van
aankoop, prijs en de gegevens van de verkoper vormen een geldig aankoopbewijs. De
garantie geldt niet voor extra uitrusting zoals batterijen, opladers, adapters en kabels die niet
zijn geleverd door TOYJOY. Ook het per ongeluk beschadigen van het product, zoals bij brand,
onjuist gebruik, verwaarlozing van het product, ongebruikelijke fysieke- of elektrostress of
modificatie, en reparatie, testen of gebruik van het product buiten de instructies van TOYJOY,
vallen niet onder de garantie.

