
 

 

 

 

 

 
 

 

 

USER MANUAL FOR PUREVIBE’S  

Magic Pulsing Rabbit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ENGLISH 
 

FEATURES                           
◆Materials: Silicone outside and ABS inside. 

◆Diameter: 1,37”/3,5cm(max) 

◆Length:8,66”/22cm 

◆Charging Time: 2hrs. 

◆Working Time: 1-2hrs. 

◆Max Noise Level: <50dB. 

◆Vibration Patterns: 10 Impulse Modes (head) + 10 modes (rabbit ears) 

 

FUNCTIONS                           

◆On/Off button (4): long press 3s to turn on or off the toy. 

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

rabbit ears(2), 10 vibration modes. 

◆Button (5): after turning the toy on, short press to change the impulse modes(1), 10 impulse modes. ◆Two 

functions work individually. 

◆Recharging hole(6): when charging, the light is flashing, when full of charging, the blue light stops flashing.  

 

Caution                                             

◆Please charge the toy before using. 

◆ Before using, please do read the instruction first. 

◆Pregnant woman need to consult doctor before using. 

◆This is not a toy. Keep away from children. 

◆Sold as an adult novelty, not for medical use. 

◆Do not use massage oil, hand cream, alcohol, or silicone-based lubricants. Only water-based lube should be used. 

◆Do not clean with products containing alcohol, petroleum, or acetone. 

◆Do not use if damaged or open. 

◆Do not expose it to direct sunlight or extreme heat. 

◆Turn off vibrator after each use to avoid power failures. 

◆If you experience pain or discomfort during or after using, discontinue use and seek medical help. 

◆Do not share it with others. This vibrator is all yours! 

◆This product is only suitable for those aged 18 years and older. 

 

FAQ                                                 

◆Vibrator cannot work when long press the button but the toy cannot turn on? 

Normally, it is power shortage, please recharge. 

◆The LED light cannot turn on when vibrator is charging? 

Make sure to connect vibrator and charging device correctly, check, reconnect power supply and DC plug, or make 

sure if vibrator is fully charged. 

◆ Please shut down and restart when the program error occurs. 



 

 

 

Cleaning, Storage, Safety                                

◆ The vibrator is waterproof.Always clean it after each use. 

◆ Pat dry with a clean towel.  

◆ Wash with warm water and soap or a water-based sex toy cleaner. 

◆ Please don’t keep vibrator directly exposed to high temperature or sunshine. 

◆ Store in a clean dry place.For easy storage, keep it in the original packaging. 

◆ Full charge storage at the normal temperature, avoid high temperature and dirt.  

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

Warranty                                                   

◆ If you have quality issues caused by product material, manufacturing process and product function. Please 

contact merchant (who you purchase the toy from). 

◆ Warranty is not including incorrect operation, accidental fall, long-term worn or issues caused by dismounting 

products. 

Remarks                                                   

Please read all the following safety information before use, or it may result in fire, electric shock, injury, or damage 

to products or other property. 

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

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

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

◆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. 

◆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. 

◆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. 

◆The product meets applicable surface heat standards and limits. Even if these standards are met, prolonged 

exposure to hot surfaces can also cause discomfort or injury. Be especially careful if your body has conditions that 

affect your body’s ability to sense heat. Must be careful when using it for people who are not sensitive to heat.  

  



 

 

 

 

NEDERLANDS 
 

SPECIFICATIES 
◆Materiaal: Siliconen en ABS 

◆Diameter: 1.37"/3,5cm (max). 

◆Lengte: 8,66”/22cm. 

◆Oplaadtijd: 2 uur. 

◆Werktijd: 1-2 uur. 

◆Maximum geluidsniveau: <50dB. 

◆Vibratiepatronen: 10 impulsmodes (hoofd) + 10 modes (oortjes) 

FUNCTIES                           

◆Aan/Uit knop (4): druk ca. 3 seconden om de vibrator aan te zetten. 

◆Knop (3): nadat de vibrator aan is gezet, klik kortstondig op deze knop om van programma te veranderen van de 

oortjes. 

◆Knop (5): Nadat de vibrator aan is gezet, klik kortstondig op deze knop om van programma te veranderen in de 

stotende werking. 

◆Oplaadpunt (6): Om de vibrator op te laden, plaatst u de USB oplaadkabel met de magneetjes op de magneten op 

de vibrator. Het oplaadindicatorlampje blijft branden tijdens het opladen .Zodra de vibrator volledig is opgeladen, 

zal het oplaadindicatorlampje doven. Gebruik een 5V/1A stroomadapter of sluit de USB aan op een computer om 

op te laden. 

WAARSCHUWINGEN 

◆Laad het product op voor gebruik. 

Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing. 

Zwangere vrouwen moeten voor gebruik een arts raadplegen. 

◆Dit is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden. 

◆Wordt gebruikt als een volwassen product en puur voor ontspanningsdoeleinden, niet voor medisch gebruik. 

◆Gebruik geen massageolie, handcrème, alcohol of glijmiddelen op siliconenbasis. Alleen glijmiddel op waterbasis 

gebruiken. 

◆Niet reinigen met producten die alcohol, petroleum of aceton bevatten. 

◆Niet gebruiken indien beschadigd of open. 

Niet blootstellen aan direct zonlicht of extreme hitte. 

◆Zet de vibrator na elk gebruik uit om stroomstoringen te voorkomen. 

◆Als u pijn of ongemak ervaart tijdens of na het gebruik, stop dan met het gebruik en zoek medische hulp. 

◆Deel hem niet met anderen. Deze vibrator is helemaal van jou! 

◆Dit product is alleen geschikt voor personen van 18 jaar en ouder. 

 

FAQ                                                 

◆Het product werkt niet wanneer de beschreven tijd het aan knopje ingedrukt houd. Wat kan ik hier aan doen? 

Gelieve het product nogmaals volledig op laden om vervolgens nogmaals te proberen aan te zetten. 



 

 

◆Het LED lampje gaat niet branden waneer ik het product oplaad. Wat kan ik hier aan doen? 

Zorg ervoor dat de oplaadkabel juist aangesloten is op het product en op de elektriciteitsbron.  

◆ Zet het product uit wanneer er storingen zijn onstaan in het programma en probeer na enkele momenten het 

product weer aan te zetten 

SCHOONMAKEN, OPBERGEN EN VEILIGHEID                              

◆ De vibrator is waterproof. Maak het product altijd schoon na elk gebruik. 

◆ Dep het product droog met een schone handdoek.  

◆ Was het product met warm water en zeep of een seksspeeltjesreiniger op waterbasis. 

◆ Stel de vibrator niet rechtstreeks bloot aan hoge temperaturen of de zon. 

Bewaar de vibrator op een schone, droge plaats en bewaar hem in de originele verpakking voor gemakkelijke 

opslag. 

◆ Volledig opgeladen bewaren bij normale temperatuur, vermijd hoge temperatuur en vuil.  

◆ Laad de batterij om de drie maanden op om veroudering te voorkomen als deze lange tijd niet wordt gebruikt. 

 

GARANTIE 

◆ Als u kwaliteitsproblemen hebt veroorzaakt door productmateriaal, productieproces en productfunctie, neem 

dan contact op met de verkoper (van wie u het product heeft gekocht). 

◆Uitgesloten voor garantie zijn: beschadigingen na onjuist gebruik, onbedoelde val, slijtage of problemen 

veroorzaakt door demontage van producten. 

  



 

 

OPMERKINGEN                                                   

Lees voor gebruik alle volgende veiligheidsinformatie door, anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken, 

letsel of schade aan producten of andere eigendommen. 

◆Dit product is alleen geschikt voor volwassenen en het is verboden voor minderjarigen om het te gebruiken. 

◆Stop het gebruik van het product indien u enig ongemak ervaart. 

◆Regelmatige controle is noodzakelijk. Stop met het gebruik als er schade is. 

◆Dit product bevat gevoelige elektronische onderdelen. Als de batterij is gevallen, verbrand, doorboord of 

platgedrukt, kan deze beschadigd raken. Als u vermoedt dat het product of de batterij beschadigd is, stop dan met 

het gebruik ervan. Dit kan namelijk oververhitting of letsel veroorzaken. 

◆Probeer niet om de batterij zelf te vervangen. De lithiumbatterij van het product moet worden vervangen door de 

fabrikant of een erkende reparateur. Ondeskundige vervanging of reparatie kan de batterij beschadigen, met 

oververhitting of letsel tot gevolg. De batterij moet worden verwijderd voordat het product wordt weggegooid. De 

batterij moet worden uitgeschakeld voordat u deze verwijdert, en de batterij moet veilig worden afgevoerd, en 

gelieve deze te recycleren of apart van het huishoudelijk Verbrand de batterij niet. 

◆ Om het product op te laden, gebruikt u de meegeleverde kabel in een stroomadapter die voldoet aan de 

toepasselijke nationale regelgeving of een of meer van de volgende: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, 

CNS 15285, ITU L.1000 Of andere toepasselijke interoperabiliteitsnormen voor voedingsadapters voor mobiele 

telefoons. Laad alleen met adapters die voldoen aan de toepasselijke internationale en regionale 

veiligheidsnormen (met inbegrip van IEC 60950), gebruik schade kabels, laders, of het opladen in een vochtige 

omgeving kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel persoon of iets anderen. Zorg ervoor dat de stekker 

volledig in de adapter zit wanneer u de USB oplader gebruikt. 

◆Het product voldoet aan de toepasselijke normen en limieten voor oppervlaktewarmte. Zelfs als aan deze normen 

wordt voldaan, kan langdurige blootstelling aan hete oppervlakken ongemak of letsel veroorzaken. Wees vooral 

voorzichtig als uw lichaam aandoeningen heeft die het vermogen van uw lichaam om warmte waar te nemen 

beïnvloeden. Wees voorzichtig bij het gebruik voor mensen die niet gevoelig zijn voor hitte..  

 


