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NEDERLANDSE HANDLEIDING 

PRODUCT BESCHRIJVING               

• Twee drukknopjes om afzonderlijk de vibratiemotoren en de verwarmingsstand te controleren. Dit maakt 

het makkelijk om het juiste programma te selecteren. 

• Twee zeer sterke vibratiemotoren. Dit product is bekleed met huidvriendelijke siliconen materiaal. 

 

 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
– Gemaakt van: Silicone buitenkant en ABS-binnenkant. 

– Diameter: 1.73"/4.4cm(max). 

– Totale lengte: 7.87"/20cm. 

– Oplaadtijd tijd: 2u. 

– Operatie tijd: 1-2u 

– Max geluidsniveau: <50dB. 

– Programma’s 10 zuigprogrammas (zuigmond)+10 vibratieprogramma’s (staart)+verwarmingsfunctie. 

 

 

 

FUNCTIES                           

 

◆Aan/Uit knop (4): Houd lang ingedrukt (Ca. 2s) om het product aan- of uit te schakelen. 

 

◆ Aan/Uit knop (4): Druk kort in na het aanzetten van dit product om van zuigprogramma (1) te veranderen. 

Schakel tussen 10 verschillende zuigprogramma’s.  

 

◆Knop (5): Na het aanzetten van dit product kunt u deze knop kortstondig indrukken om de vibratiemodus 

in de staart (3) te activeren. Deze vibratiemodus bestaat uit 10 vibratie programma’s. Drukknop (5) circa 3s 

in om ook de verwarmingsfunctie in de staart (3) te activeren. Druk vervolgens deze knop (5) weer lang in 

om de verwarmingsfunctie uit te schakelen.  

 

◆De zuig- en vibratiefuncties werken afzonderlijk van elkaar. 

 

◆Oplaadpoort (2): gedurende het opladen zal het blauwe lampje knipperen. Wanneer de accu volledig 

opgeladen is zal het blauwe lampje stoppen met knipperen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onderhoud                                          

1. Was het product met lauw water en douchegel na ieder gebruik. 

2. Droog het product goed af met een handdoek. Berg het product vervolgens goed op in een geventileerde, 

droge plek op kamertemperatuur. 

3. Laad het product op onder kamertemperatuur condities. Vermijd hoge temperaturen met het product en vermijd 

vuil in het product. Plaats het product niet in direct zonlicht. 

4. Laadt het product minimaal een keer per drie maanden volledig op om veroudering van de accu te voorkomen. 

 

Let op:                                             

(1) Laadt de accu volledig op voor gebruik. 

(2) Gebruik alleen glijmiddelen op waterbasis. Glijmiddelen op siliconenbasis kunnen de oppervlakte van het 

product permanent beschadigen. Maak het product goed schoon voor gebruik. 

(3) Lees de handleiding voor gebruik. 

(4) Houdt uit de buurt van kinderen. 

(5) Zwangere vrouwen dienen gebruik van dit product met een huisarts te bespreken 

(6) Gebruik dit product niet wanneer de siliconen oppervlakte kapot is. 

 

Attentie: Deel uw product niet met iemand anders. Dit is een hygiënisch product. 

 

Schoonmaken, Opbergen, Veiligheid                                

(1) U wordt verzocht om dit product na ieder gebruik schoon te maken. Voor de schoonmaak gebruikt u speciale 

toy-cleaner. Wanneer u geen toy-cleaner tot uw beschikking heft voldoet antibacteriële zeep ook.  

(Gebruik voor het schoonmaken water onder de 80 graden Celsius) Haal vervolgens nog overig vuil weg met 

lauw water en droog de toy vervolgens volledig af. 

(2) Gebruik geen schoonmaakmiddelen op alcohol of aceton basis. 

(3) Bescherm uw product tegen hoge temperaturen door het product niet in de directe zon te leggen. 

(4) Bewaar het product goed in een droge, koele plek. 

 

Garanties                                                   

(1) Twee jaar fabrieksgarantie vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt voor kwaliteitsproblemen met 

product of materiaal van product. Neem in dit geval contact op met de leverancier. 

(2) Garantie geldt niet voor verkeerd gebruik van product, gevallen producten en lange termijn veroudering. 

Opmerkingen:                                                     

Lees de volgende veiligheidsinstructies grondig door voor gebruik: 

1. Did product mag alleen gebruikt worden door volwassenen. 

2. Stop direct wanneer het product niet goed aanvoelt of de werking niet comfortabel aanvoelt. 

3. Inspecteer het product regelmatig op beschadigingen. Stop direct met gebruik wanneer het product kapot is. 

4. Dit product bevat gevoelige elektronische componenten. Wanneer het product valt, extreem verhit wordt, 

doorboort of fijngeknepen wordt kan het product kapot zijn. Wanneer vernomen wordt dat de product batterij 

kapot is dient er contact opgenomen te worden met de leverancier en dient men te stoppen met gebuik van het 

product. Doorgaan met gebruik kan voor ongevallen zorgen of een oververhitte batterij. 

5. Vervang de batterij niet zelf. De lithium batterij dient vervangen te worden door een specialist aangezien 

verkeerd plaatsen kan zorgen voor beschadiging van het product en de batterij. Dit kan weer leiden tot 



oververhitting of ongevallen. De batterij dient uit het product gehaald te worden alvorens het product wordt 

weggegooid. De batterij dient uitgeschakeld te worden voordat deze weggegooid wordt. De batterij dient 

gerecycled te worden. De batterij mag absoluut niet verbrand worden en dient niet met het huishoudelijk afval 

meegestuurd te worden. 

6. Om het product op te laden gebruikt men de meegeleverde kabel en stopt men deze in een adapter welke 

voldoet aan de landelijke wetgeving: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 of 

andere adapters welke voldoen aan adapter inter operability standards. Laadt alleen op met adapters die 

voldoen aan de internationale en regionale veiligeheidsstandaards( IEC 60950), gebruik van beschadigde kabels 

kan brand, elektrische schokken en andere ongevallen veroorzaken. Zorg ervoor dat de USB kabel volledig in de 

adapter zit. 

 

Wat zit er in de verpakking:                                            

Verpakking, handleiding NL/ENG, Product, USB Data Cable (oplader). 

 

  

 

 

 

 

 

 



ENGLISH INSTRUCTION MANUAL 

PRODUCT DESCRIPTION               

• Two buttons to control two motors and heating function individually, 

make it easier to choose the mode you need. 

• Two very strong vibration motors, health silicone cover outside. 

 

 

 

FEATURES                           
– Materials: Silicone outside and ABS inside. 

– Diameter: 1.73"/4.4cm(max). 

– Total length: 7.87"/20cm. 

– Charging Time: 2hrs. 

– Working Time: 1-2hrs. 

– Max Noise Level: <50dB. 

– Vibration Patterns: 10 suction modes(head)+10 vibration modes(tail)+heating function. 

 

 

 

FUNCTIONS                           

 

◆On/Off button (4): long press 2s to turn on or off the toy. 

 

◆On/Off button (4):after turning the toy on,short press to change the suck modes(1),10 suction modes.  

 

◆Button (5): after turning the toy on, short press to change the motor’s vibration modes in tail of the toy(3), 

10 vibration modes,long press 3s to open the heating function(3) and long press 3s again to close the 

heating function(3). 

 

◆Two functions work individually. 

 

◆Recharging hole(2): when charging, the blue light is flashing, when full charging, the blue light stops flashing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenance                                          



1. Wash the product with normal temperature water and shower gel after use. 

2. Wipe dry with a towel after washing, and then store in a ventilated, cool and dry place. 

3. Full charge storage at the normal temperature, avoid high temperature and dirt. Do not place direct sunlight. 

4. Please charge once every three months to avoid ageing of battery if not used for long time. 

 

Warning:                                             

(2) Please charge the toy before use. 

(2) Please only use the water-soluble lubricants if need during use.Hand cream or silicone soluble lubricant may 

damage vibrator surface permanently. Please clean vibrators thoroughly after using, especially using lubricants. 

(3) Before use, please do read the instruction first. 

(4) Keep away from children, keep out reach of children. 

(5) Pregnant woman need to consult doctor before use. 

(6) Do not use if the silicone layer broken. 

 

Attention: Do not share a same toy with others, since toy is belong to the personal hygiene product. 

 

Cleaning, Storage, Safety                                

(2) Please thoroughly clean vibrator every time before and after use. Using massager special cleaner to clean is 

the best choice, also you can use warm water and antibacterial soap. 

(do not use the hot water, its temperature is over 80℃), then rinse residues using clear water, finally gently pat it 

with a dry towel or non-woven paper until vibrator totally dry. 

(2) Please do not use cleaner including alcohol, gasoline, acetone. 

(3) To avoid vibrator directly exposed to high temperature or sunshine. 

(4) Please keep vibrator in clean, dry place, and separate it from other vibrators. 

 

Warranty                                                   

(1) One year warranty from the date of purchase, including product quality issues caused by product material, 

manufacturing process and product function. Please contact merchant (who you purchase the toy from), the 

merchant is responsible for the free replacement of new products for you. 

(2) Warranty is not including incorrect operation, accidental fall, long-term worn. 

Remarks:                                                     

Please read all the following safety information before using: 

1. This product is only suitable for adults and it is prohibited of minors to use it. 

2. Please stop using the product if there is any discomfort. 

3. Regular inspection is necessary. Please stop using it if there is any damage. 

4. This product contains sensitive electronic components. If the battery is dropped, burned, pierced or 

squeezed, it may be damaged. If you suspect that the product or battery is damaged, please stop using it. 

Because it can cause overheating or injury. 

5. Do not attempt to replace the battery by yourself. The lithium battery of the product should be replaced by 

manufacturer or an authorized service provider. Improper replacement or repair may damage the battery, 

causing overheating or injury. The battery needs to be removed before the product is discarded. The battery 

should be powered off before removing, and the battery needs to be disposed of safely, and please recycling it or 

disposed of separately from household waste. Do not incinerate the battery. 

6. To charge the product, using the included cable in a power adapter that complies with applicable national 

regulations or one or more of the following: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU 



L.1000 Or other applicable mobile phone power adapter inter operability standards. Charge only with adapters 

that comply with applicable international and regional safety standards (including IEC 60950), use damage 

cables, chargers, or charging in a humid environment can result in fire, electric shock, injury person or something 

others. Please be sure fully plugged into adapter when using USB charging. 

 

Packaging Details:                                            

Packaging, instruction manual NL/ENG, product, USB Data Cable (charger 

  

 

 


