
Tanács kezdőknek: egyszer-kétszer komfortos körülmények között, érdemes otthon gyakorolni! 
(A legjobb a zuhany alatt kipróbálni az eszközt.)

Használat:
Tartsa a pisilőeszközt a testéhez, mégpedig úgy, hogy 
a hüvelyk és a középső ujja közé fogja, az ábrán 
látható módon ('HELYES') . A tölcsér "csöve" a WC 
irányába mutasson.
Nem szabad az eszközt az oldalainál fogni, ahogyan 
az a 'HELYTELEN' ábrán is látható. Ha oldalról 
túlzottan megnyomjuk, az azt eredményezheti, hogy 
hátul nem illeszkedik pontosan, nem zár tökéletesen 
és a folyadék kifolyik. Amennyiben helyesen tartjuk a GoGirlt, az elejénénél és a hátuljánál fogva, akkor 
az eszköz hibátlanul működik. 
Próbálja ki néhányszor a zuhany alatt, így könnyen elsajátíthatja a megfelelő technikát! Rutinosan, 
magabiztosan tudja majd használni, ha "élesben" lesz rá szüksége. 

Tisztán tartás:
A GOGIRL újrahasználható, környezetbarát. Használat után, ha nincs mód az eszköz azonnali 
tisztítására, tegye bele a GoGirlt a mellékelt nejlon tasakba és/vagy a tubusába. A vizelet steril. Amikor 
lehetősége lesz, mossa el szappanos vízzel, rázza le a cseppeket róla. Az orvosi szilikonból készült eszköz 
rendkívül gyorsan szárad. Csavarja össze egy száraz törlőkendővel és egy tiszta nejlon tasakkal (boltban 
kapható felül záródó uzsonnás tasak tökéletes megoldás), majd helyezze vissza a tubusba az eszközt.

 Hasznos tippekért, videókért látogasson el a www.pisiloeszkoz.hu weboldalra. Videók, képek, bemutatók 
segítik a helyes pisilőeszköz használatot.

Ha bármilyen kérdése van, keressen bátran! Szeretek beszélgetni a vásárlókkal és megismerni a GoGirl 
történeteiket! Küldje el Nekem a GoGirl történetét, élményét vagy fotót, amin a GoGirl eszközzel 
szerepel! Ha a sztori vagy fotó olyan jó, hogy felkerül a weboldalra, akkor garantált jutalma egy póló! 
E-mail cím: info@pisiloeszkoz.hu

Sarah Dillon 
Elnök/Alapító

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Még több info: WWW.GOGIRL.HU

GoGirl Magyarország
+36306071092

Az állva pisilés újdonság a nők számára.  Hogyan is kell ezt csinálni? Íme az útmutatót a GoGirl helyes 
használatához!  A GoGirl pisilőeszköz orvosi szilikonból, a kórókozókkal szemben rezisztens anyagból készült. 
Használat után szappanos vízzel elmosható, újrahasználható.
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