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Instructions for ‘Advent Calendar’

#LoveNextLevel

Betriebs- und Gebrauchsanleitung für ‚Adventskalender‘
Instrucciones de uso y funcionamiento del «Calendario de Adviento» 

Mode d’emploi et instructions d’utilisation du « Calendrier de l’Avent » 
 Gebruiksaanwijzing en handleiding voor ‚Adventskalender‘

Scan to find the instructions  
in your language
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Let  the      
 adventure 
   begin

 D I S C OV E R  O U R  V E RY  F I RST

P E N T H O U S E  L I N G E R I E 
C O L L E C T I O N

D E S I G N E D  TO  C E L E B R AT E 
F E M I N I N IT Y
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NL | Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door voor je 
de accessoires uit de adventskalender voor het eerst gebruikt en let 
vooral op de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 
3 en de gebruiksaanwijzing in hoofdstuk 4. Houd dit instructieboekje 
goed bij want het bevat belangrijke informatie over veilig gebruik en 
technische en wettelijke informatieverplichtingen die ook later voor jou 
van belang kunnen zijn. 

1) Gebruik van de producten*

DEUR 1: MASSAGEOLIE “WINTERMAGIE”, 100 ML
Toepassing: De massageolie is geschikt voor partnermassage, maar 
ook als vochtinbrengende crème voor de huid. Giet een beetje olie in je 
handen en verwarm deze lichtjes door te wrijven. Verdeel nu de olie op 
het lichaam van je partner en werk het met zachte, ronddraaiende be-
wegingen in de huid. Voor de dagelijkse verzorging kan de olie dun over 
het hele lichaam worden uitgesmeerd en zachtjes worden ingemas-
seerd. Wacht tot de olie helemaal geabsorbeerd is voor je kleren aant-
rekt, anders kunnen er olievlekken ontstaan. • Specificaties:  Inhoud (in 
ml): 100, brutogewicht (in g): 136 • Ingrediënten (INCI): Helianthus Ann-
uus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus 
Communis Oil, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Geraniol, Citronellol, Cit-
ral • Houd rekening met de houdbaarheidsdatum van de massageolie. 
Eenmaal geopend is de massageolie 3 maanden houdbaar.

DEUR 2: SET SILICONEN PENISRINGEN
Toepassing: Je wellness accessoires zijn bedoeld om de penis te 
stimuleren. De set bestaat uit drie enkele penisringen in verschillen-
de maten en een verstelbare penisring met lus. Je kunt slechts één 
van de ringen tegelijk omdoen, maar je kunt ook meerdere ringen 
tegelijk op verschillende plaatsen omdoen. De ring met de groot-
ste diameter of de in grootte verstelbare ring kan ook als testikelring 
gebruikt worden. Door hun strakke pasvorm geven de penisringen 
een bloedstelpend effect en vertragen zo je orgasme. Doe een penis-
ring om de penis als hij slap is, dit is ook de gemakkelijkste manier 
om hem te verwijderen. Als er echter pijn of ongemak optreedt voor-
dat de erectie afneemt, moet het product voorzichtig met de vingers 
worden uitgerekt en verwijderd. Als het een rode of zelfs blauwe afdruk 
achterlaat, raden we verder gebruik af. Als je vasculaire, zenuw-, bloed-
stollingsstoornissen of diabetes hebt, moet je je arts raadplegen voor 
je dit product gebruikt. Het is geen voorbehoedsmiddel en biedt geen 
bescherming tegen zwangerschap of seksueel overdraagbare ziekten. 
• Specificaties: Brutogewicht (in g): 30; Nettogewicht (in g): 22 Min. di-
ameter (in mm): 30; Max. diameter (in mm): 60 • Materiaal: Silicone / 
ABS kunststof

DEUR 3: SENSUELE KIETELAAR MET VEREN
Toepassing: De veerkietelaar is ontworpen voor tedere stimulat-
ie van het hele lichaam. Verwijder het gaas dat over de kietelaar 
was getrokken om het materiaal te beschermen. Streel zacht-
jes het lichaam van je partner en stimuleer hem of haar zo. Niet 
gebruiken in de buurt van de ogen, niet inslikken, niet inbrengen. 
Berg de kietelaar na gebruik weer op met het beschermnet, zodat 
het zachte materiaal lang als nieuw blijft. • Specificaties: Brutoge-
wicht (in g): 14; Nettogewicht (in g): 11 Min. lengte (in mm): 380; Max. 
lengte (in mm): 380 • Materiaal: PVC / synthetische veer (polyester) 

DEUR 4: SILICONEN VIBRATOR MET TEXTUUR, 16,5 CM
Toepassing: Het wellness accessoire is ontworpen voor vaginale en clit-
orale stimulatie. De grote schacht wordt met voldoende glijmiddel inge-
bracht, terwijl de kleine op de clitoris rust. • Aansturing: Om het acces-
soire te starten hoef je alleen maar op de knop op de basis te drukken. 
Hierdoor wordt het product ingeschakeld. • Batterij: Vouw het bandje 
van de vibrator opzij om het batterijcompartiment van de vibratieko-
gel te kunnen openen. Open het door het tegen de klok in te draaien. 
Verwijder het inzetstuk in het batterijvak niet. Plaats de batterij en let 
op de juiste polariteit, dan kun je het batterijcompartiment weer sluit-
en. • Specificaties:  Brutogewicht (in g): 89; Nettogewicht (in g): 86 Min. 
lengte (in mm): 165; Max. lengte (in mm): 165 Min. lengte (in mm): 100; 
Max. schachtlengte (in mm): 100 Min. diameter (in mm): 18; Max. diam-
eter (in mm): 27 • Materiaal: Silicone / ABS kunststof • Waterdicht: Ja • 
Werkt met: 1 x micro AAA

Informatie volgens de Duitse ElektroG/WEEE en de 
batterijwetgeving voor dit product vind je in hoofd-
stuk 6 van deze handleiding. Informatie over CE vind 
je in hoofdstuk 5 van deze handleiding.

DEUR 5: MASSAGEHANDSCHOEN MET BOLLETJES VAN ROESTVRIJ 
STAAL
Toepassing: De massagehandschoen is bedoeld voor volledige li-
chaamsmassages. Het wordt op de hand gedragen. Met een beetje mas-
sageolie of massagecrème glijdt het over het lichaam en masseert het 
heerlijk. Zorg ervoor dat je na gebruik alle resten grondig afspoelt. • Spe-
cificaties: Brutogewicht (in g): 203; Nettogewicht (in g): 198 Min. lengte 

(in mm): 150; Max. lengte (in mm): 150 Min. breedte (in mm): 50; Max. 
breedte (in mm): 80 • Materiaal: PVC / roestvast staal / ABS kunststof

DEUR 6: SATISFYER “HEAT CLIMAX” MET APP EN 
WARMTEFUNCTIE
Toepassing: De Satisfyer Heat Climax is een vibra-
tor met app-bediening en warmtefunctie. Dankzij de 
ergonomische vorm is hij ideaal voor zowel anale als 
G-spot stimulatie. Besteed vooral aandacht aan ont-
spanning, voldoende glijmiddel op waterbasis en een 
voorzichtige aanpak, vooral bij anaal gebruik. Steek 
het product nooit verder in dan de basis. Breng nooit 
een accessoire dat je anaal gebruikt hebt in de vagi-
na in zonder het eerst met een antibacterieel middel 
schoon te maken. • Aansturing: Je kunt je Satisfyer 
handmatig bedienen of via de gratis Satisfyer Connect 
app. Om je Satisfyer aan de app te koppelen, start je de 
Bluetooth modus door de aan/uit knop ongeveer 4 seconden ingedrukt 
te houden tot je een dubbele haptische puls voelt. Ga in de Satisfyer 
Connect app naar “Mijn Satisfyer” en kies het te verbinden apparaat. 
• Manuele bediening: Het bedieningspaneel van de Heat Climax heeft 
3 knoppen. Houd de onderste knop met verschillende cirkels en het 
aan/uit symbool ongeveer 2 seconden ingedrukt om het trillen van 
het wellness accessoire te activeren. Je kunt de trilling ook op dezelf-
de manier deactiveren. Door kort op de bovenste of onderste cirkel te 
klikken, kun je tussen de 12 voorgeprogrammeerde trilprogramma’s 
kiezen. De middelste knop met de thermometer activeert de warmte-
functie. Houd deze toets eenmaal ongeveer 2 seconden ingedrukt om de 
warmtefunctie te activeren. Binnen de volgende 5 minuten warmt het 
accessoire aangenaam op, waarbij een led knippert. Zodra het acces-
soire helemaal is opgewarmd, brandt de led continu - maar natuurlijk 
kun je het accessoire ook eerder gebruiken. Om de warmtefunctie uit 
te schakelen, houd je dezelfde toets nogmaals 2 seconden ingedrukt. • 
Batterij: Het wellness accessoire is oplaadbaar en laat zich gemakkelijk 
en draadloos bedienen. Hij moet volledig opgeladen zijn voor het eerste 
gebruik. Hiervoor gebruik je alleen de bijgeleverde USB oplaadkabel. 
Het kan desgewenst worden aangevuld met een standaard 5V-stekker. 
De eerste keer opladen kan tot acht uur duren. De kabel moet gekop-
peld zijn met beide magnetische contacten op de metalen contact-
punten die daarvoor op het accessoire voorzien zijn. Als de laadkabel 
niet vanzelf blijft hangen, sluit hem dan aan op de stroomkring en 
wacht even. Dit reactiveert de magnetische werking en de contacten 
verbinden zich automatisch. • Specificaties: • Werkt met: Lithium-ion 
batterij 3.7V • Brutogewicht (in g): 216; Nettogewicht (in g): 213, • Min. 
lengte (in mm): 210; Max. lengte (in mm): 210 • Materiaal: siliconen van 
medische kwaliteit, ABS kunststof • Waterdicht: Ja (IPX7) • Oplaadtijd: 
ca. 3,5 u • Maximale laadstroom: 500 mA • Laadspanning: 5V • Batterij- 
capaciteit: 500 mAh • Levensduur van de batterij: ca. 50 min • 
Bewaartemperatuur: -5°C - +60°C • Aansluiting: USB • Radiofrequentie: 
 2402 MHz – 2480 MHz • Uitgangsvermogen: +6 dBm.

Artikelnummer: 001661SF 
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld, Duitsland verklaart dat dit product vol-
doet aan de toepasselijke bepalingen van de Eu-

ropese Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU. De conformiteitsverklaring 
kan gedownload worden op www.satisfyer.com/compliance met behulp 
van het onderdeelnummer of de productnaam.

DEUR 7: SEXY DOBBELSET, 3 DELEN
Toepassing: De dobbelstenen dienen als inspiratie voor een erotisch 
spel. De rode dobbelsteen is bedrukt met uit te voeren acties, de blauwe 
met een lichaamsdeel waar de actie op uitgevoerd moet worden, en de 
groene met een plaats waar het spel zich afspeelt. Let op kleine onder-
delen, niet inslikken. • Specificaties: Brutogewicht (in g): 53; Nettoge-
wicht (in g): 47 • Materiaal: ABS kunststof

DEUR 8: PENTHOUSE BODY “NO TABOO”
De body mag alleen met de hand gewassen worden. • Specificaties:
Maat: S-L • Materiaal: 92% nylon en 8% elastaan

Rood Blauw Groen

Tickle Kietelen Neck Nek Bathtub Bad

Lick Likken Navel Buik Rug Tapijt

Suck Zuigen Nipples Tepel Table Tafel

Rub Wrijven Penis Penis Kitchen Keuken

Kiss Kussen Butt Billen Sofa Sofa

Nibble Knabbelen Vagina Vagina Bed Bed
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DEUR 9: BONDAGETOUW, 5 M
Toepassing: Het touw is ontworpen voor erotisch rollenspel, het kan 
gebruikt worden voor bondage over het hele lichaam of om de polsen 
en enkels vast te binden. We raden beginners af om het rond de hals 
te binden. Gebruik het bondagetouw alleen op het hele lichaam als je 
bekend bent met de bondagetechniek met touwen. Voordat je je met 
een bondagetouw vastbindt, moet je een noodschaar kopen en die van 
tevoren uittesten. Het touw moet af en toe met de machine of met de 
hand op 30° gewassen worden. • Specificaties: Brutogewicht (in g): 84; 
Nettogewicht (in g): 81 Min. lengte (in mm): 5000; Max. lengte (in mm): 
5000 • Materiaal: Katoen

DEUR 10: “ANAL RELAX FLUID”, 100 ML
Toepassing: De Anal Relax Fluid heeft een licht verdovend effect en 
zorgt zo voor meer ontspannen anale plezier. Het is alleen voor uit-
wendig gebruik en niet voor gebruik met condooms, waardoor het 
ideaal is voor gebruik met wellness accessoires. Zwangerschapspre-
ventie en bescherming tegen infecties: De vloeistof is geen voor-
behoedsmiddel, bevat geen zaaddodende middelen en biedt geen 
bescherming tegen infectie. Kijk op het productetiket onder “In-
grediënten (INCI)” of er ongewenste of allergene stoffen in zitten. 
Als intoleranties optreden, verwijder het product dan met veel wa-
ter en raadpleeg zo nodig een arts. • Specificaties: Inhoud (in ml): 
100 Brutogewicht (in g): 136 • Ingrediënten (INCI): Water, Glycerin, 
Hydroxyethyl Cellulose, Phenoxy Ethanol, Panthenol, Allantoin, Aroma, 
Benzoic Acid, Benzocaine (0.1%), Propylenglycol • Houd rekening met  
de houdbaarheidsdatum van de vloeistof. Eenmaal geopend is de vloe-
istof 3 maanden houdbaar.

DEUR 11: BULLET MET AFSTANDSBEDIENING
Toepassing: Je wellness accessoire is ontworpen voor vaginale stimu-
latie. Met behulp van een beetje glijmiddel op waterbasis bereik je het 
hoogste genot. • Aansturing: Om het wellness accessoire te starten hoef 
je alleen maar de plustoets ingedrukt te houden tot de trilling geac-
tiveerd wordt. Met deze knop ga je telkens je één programma verder. 
De mintoets schakelt één programma terug, mocht je dat willen. Om het 
accessoire na een geslaagde missie uit te zetten, moet je de plusknop 
weer ingedrukt houden. • Batterij: Open het batterijcompartiment van 
het accessoire door het tegen de klok in te draaien. Plaats de batteri-
jen, let erop dat de polariteit juist is. Afstandsbediening op batterijen: 
Open het batterijvakje van de afstandsbediening door het tegelijk naar 
beneden en naar achteren te duwen. Plaats de batterijen, let erop dat 
de polariteit juist is. • Specificaties: Brutogewicht (in g): 60; Nettoge-
wicht (in g): 57 Min. lengte (in mm): 80; Max. lengte (in mm): 80 Min. di-
ameter (in mm): 24; Max. diameter (in mm): 36 • Materiaal: ABS kunststof 
/ PVC • Waterdicht: Nee • Werkt met: 3 x micro AAA (niet meegeleverd)

Artikelnummer: 022854TO
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld, Duitsland verklaart dat dit product vol-
doet aan de toepasselijke bepalingen van de Eu-

ropese Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU. De conformiteitsverklaring 
kan gedownload worden op www.eis.de/compliance met behulp van het 
onderdeelnummer of de productnaam.

Deur 12: Vingervibrator inclusief batterijen, 4,5 cm
Toepassing: Bevestig de vingervibrator eenvoudig aan je vinger met be-
hulp van het bandje. Je kunt het dan gebruiken voor stimulatie over het 
hele lichaam, maar alleen voor uitwendige stimulatie. Breng het acces-
soire niet in het lichaam in. • Aansturing: Voor het inschakelen van het 
accessoire hoef je alleen maar op de schuifknop te drukken. Hierdoor 
wordt het product in- en uitgeschakeld. • Batterij: Je kunt de vibrerende 
kogel, waarin de batterijen zitten, met een beetje handigheid uit het ac-
cessoire trekken. Je kunt nu het batterijklepje met je vingernagel ope-
nen. Tussen de twee batterijen zie je een inzetstuk: Verwijder dit. Als je 
het niet te pakken kunt krijgen, gebruik dan een pincet om te helpen. 
Als je nieuwe batterijen moet plaatsen, let dan op de juiste polariteit. • 
Specificaties: Brutogewicht (in g): 13; Nettogewicht (in g): 10 Min. lengte 
(in mm): 45; Max. lengte (in mm): 45 Min. diameter (in mm): 17; Max. di-
ameter (in mm): 17 • Materiaal: TPE / ABS kunststof • Waterdicht: Nee • 
Werkt met: 1 x LR754

Informatie volgens de Duitse ElektroG/WEEE en de 
batterijwetgeving voor dit product vind je in hoofd-
stuk 6 van deze handleiding. Informatie over CE vind 
je in hoofdstuk 5 van deze handleiding.

DEUR 13: MASSAGEKAARS KOKOS
Toepassing: De was van de kaars wordt vloeibaar en verandert in een 
voedende olie voor partnermassages. Steek de kaars aan en laat hem 
15 minuten branden. Als de was vloeibaar geworden is, kun je hem van 
een afstand van 30 cm op je partner druppelen en zachtjes in de huid 
masseren. Waarschuwing en veiligheidsvoorschriften: Doof de vlam voor 
gebruik. Controleer vóór contact met de huid de temperatuur van de 
olie. Brand de kaars niet op of in de buurt van ontvlambare voorwerpen. 
Laat altijd minstens 30 cm afstand tussen twee vlammen. Laat de bran-

dende kaars nooit onbeheerd achter. Laten branden buiten bereik van 
kinderen of dieren. In het geval van bekende allergieën voor één van de 
hieronder vermelde ingrediënten, moet je je van gebruik onthouden. Slik 
de kaars niet in. Oogcontact vermijden. Zet kaarsen nooit op tochtige 
plaatsen en houd altijd voldoende afstand van brandbare voorwerpen 
(b.v. textiel, gordijnen). • Specificaties: Inhoud (in ml): 15 Brutogewicht 
(in g): 20 • Ingrediënten (INCI): Sheaboter, palmolie, bijenwas, parfum 
• Houd rekening met de houdbaarheidsdatum van de kaars. Eenmaal 
geopend is de kaars 3 maanden houdbaar.

DEUR 14: SILICONEN ANALE DILDO MET KRISTAL, 7 CM
Toepassing: Je wellness accessoire is ontworpen voor anale stimulat-
ie. Besteed vooral aandacht aan ontspanning, voldoende glijmiddel op 
waterbasis en een voorzichtige aanpak. Steek het product nooit verder 
in dan de basis. Breng nooit een accessoire dat je anaal gebruikt hebt 
in de vagina in zonder het eerst met een antibacterieel middel schoon 
te maken. • Specificaties: Brutogewicht (in g): 27; Nettogewicht (in g): 24 
Min. lengte (in mm): 70; Max. lengte (in mm): 70 Min. lengte (in mm): 60; 
Max. schachtlengte (in mm): 60 Min. diameter (in mm): 10; Max. diame-
ter (in mm): 28 • Materiaal: Siliconen / acryl 

DEUR 15: METALEN HANDBOEIEN MET PLUCHE
Toepassing: De handboeien zijn bedoeld voor wellustige 
bondagespelletjes. We raden niet aan hem zonder de pluchen hoes te 
gebruiken om huidirritatie te voorkomen. Voor het geval de sleutels 
zoek raken, hebben de handboeien een veiligheidshendel om ze te 
openen. Er moet altijd een vingerbreedte ruimte zijn tussen de pols en de 
handboeien, zodat de huid niet afgekneld wordt. • Specificaties: Bruto- 
gewicht (in g): 61; Nettogewicht (in g): 57 Min. lengte (in mm): 280; Max. 
lengte (in mm): 280 • Materiaal: Ijzer / polyester 

DEUR 16: ZACHTE VIBRATOR MET AFGEPLATTE TIP, 12,5 CM
Toepassing: Je accessoire is ontworpen voor clitorale of vaginale 
stimulatie. Met behulp van een beetje glijmiddel op waterbasis bereik 
je het hoogste genot. • Aansturing: Om het accessoire in werking te 
stellen, draai je gewoon het bovenste deel. De markeringen op de zi-
jkant verwijzen naar drie standen. Met “Open” kan het product geo-
pend worden en met batterijen geladen worden. De stand “Off” geeft 
aan dat het product gedeactiveerd is. Met “On” activeer je de trill-
ing. • Batterij: Open het batterijcompartiment van het accessoire 
door het tegen de klok in te draaien. Plaats de batterij, let erop dat 
de polariteit juist is. • Specificaties: Brutogewicht (in g): 47; Nettoge-
wicht (in g): 46 Min. lengte (in mm): 125; Max. lengte (in mm): 125 Min.  
diameter (in mm): 26; Max. diameter (in mm): 26 • Materiaal: ABS 
kunststof • Waterdicht: Nee • Werkt met: 1 x Mignon AA (niet inbegrepen) 

Informatie volgens de Duitse ElektroG/WEEE en de 
batterijwetgeving voor dit product vind je in hoofd-
stuk 6 van deze handleiding. Informatie over CE vind 
je in hoofdstuk 5 van deze handleiding.

DEUR 17: SATISFYER MASTURBATOR EGGCITED, VOOR EENMALIG
GEBRUIK
Toepassing: Je accessoire is bedoeld om de penis te stimuleren, vooral 
de eikel. Open het plastic deksel en verwijder de zachte, getextureerde 
huls. Dankzij het speciale materiaal (Hydro Active TPE) heb je geen 
glijmiddel nodig voor maximaal genot: Een beetje water of spuug is 
alles wat je nodig hebt om je ervaring opwindend glibberig te maken. 
De masturbator is bedoeld voor eenmalig gebruik. • Specificaties:  Bru-
togewicht (in g): 44; Nettogewicht (in g): 43 Min. lengte (in mm): 68; Max. 
lengte (in mm): 68 Min. diameter (in mm): 52; Max. diameter (in mm): 52 • 
Materiaal: TPE / ABS kunststof

DEUR 18: MASSAGEAPPARAAT MET DRUKPUNTFUNCTIE
Toepassing: Je wellness accessoire is ontworpen om te masseren en 
kan over het hele lichaam gebruikt worden, afhankelijk van waar je wilt 
ontspannen. • Aansturing: De intense trilling van je massageapparaat 
begint zodra je hem op een willekeurig deel van je lichaam legt en dan 
zachte druk uitoefent. Dankzij de flexibele hals past het massageappa-
raat zich perfect aan je lichaam aan. • Batterij: Je hebt twee manieren 
om je wellness accessoire aan de praat te krijgen. Optie 1 is om het well-
ness accessoire op het lichtnet aan te sluiten: Steek daartoe de kabel 
verticaal in de daarvoor bestemde opening en verbind de USB-poort 
met een standaard 5V voedingsstekker. Het wellness accessoire is me-
teen functioneel. Waarschuwing: Het product mag niet in contact ge-
bracht worden met vloeistoffen! Contacten, stekkers en stopcontacten 
moeten droog en schoon zijn. Optie 2 biedt je de mogelijkheid je wellness 
accessoire onafhankelijk van een stopcontact te gebruiken. Daartoe 
kun je hem uitrusten met batterijen zoals hieronder beschreven: Open 
het batterijcompartiment bovenaan het accessoire door het tegen de 
klok in te draaien. Plaats de batterijen, let erop dat de polariteit juist 
is. • Specificaties: Brutogewicht (in g): 117; Nettogewicht (in g): 95 Min. 
lengte (in mm): 85; Max. lengte (in mm): 85 Min. diameter (in mm): 62; 
Max. diameter (in mm): 95 • Materiaal: Silicone / ABS kunststof • Water- 
dicht: Nee • Werkt met: Netstekker of 3 x Micro AAA (batterijen niet  
inbegrepen)
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Informatie volgens de Duitse ElektroG/WEEE en de 
batterijwetgeving voor dit product vind je in hoofd-
stuk 6 van deze handleiding. Informatie over CE vind 
je in hoofdstuk 5 van deze handleiding.

DEUR 19: MASSAGEOLIE “KAMPVUUR”, 100 ML
Toepassing: De massageolie is geschikt voor partnermassage, maar 
ook als vochtinbrengende crème voor de huid.  Giet een beetje olie in 
je handen en verwarm deze lichtjes door te wrijven. Verdeel nu de olie 
op het lichaam van je partner en werk het met zachte, ronddraaiende 
bewegingen in de huid. Voor de dagelijkse verzorging kan de olie dun 
over het hele lichaam worden uitgesmeerd en zachtjes worden inge-
masseerd. Wacht tot de olie helemaal geabsorbeerd is voor je kleren 
aantrekt, anders kunnen er olievlekken ontstaan. • Specificaties: Inhoud 
(in ml): 100, brutogewicht (in g): 136 • Ingrediënten (INCI):  Helianthus 
Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Rici-
nus Communis Oil, d-Limonene, Citronellol, Coumarin, Geraniol • Houd 
rekening met de houdbaarheidsdatum van de massageolie. Eenmaal 
geopend is de massageolie 3 maanden houdbaar.

DEUR 20: PENTHOUSE BODYSTOCKING “WILD VIRUS”
De bodystocking mag alleen met de hand gewassen worden. • Specifi-
caties: Maat: S-L • Materiaal: 88% nylon en 12% elastaan

DEUR 21: SATISFYER “ELASTIC JOY”
Toepassing: De Satisfyer Elastic Joy is een multifunctionele vibrator. 
Dankzij zijn ergonomische vorm en zeer grote soepelheid is hij geschikt 
voor talrijke toepassingen: Gebruik hem als penisring, oplegvibrator, 
partnervibrator en nog veel meer. Als je besluit hem anaal te gebruiken, 
besteed dan vooral aandacht aan ontspanning, voldoende glijmiddel op 
waterbasis en een zachte aanpak. Steek het product nooit verder in dan 
het midden. Breng nooit een accessoire dat je anaal gebruikt hebt in 
de vagina in zonder het eerst met een antibacterieel middel schoon te 
maken. • Aansturing: Het bedieningspaneel van de Elastic Joy heeft 2 
knoppen. De aan/uit-knop is de knop die dichter bij het midden van het 
accessoire zit. Activeer de trilling door deze knop ongeveer 2 seconden 
in te drukken. Telkens als je op deze knop klikt, ga je naar het volgende 
trillingsritme. Met de tweede knop kun je een trillend ritme terugsprin-
gen door te klikken. Er zijn in totaal 10 trillingsritmes. Door de aan/uit-
knop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden, kun je de trilling weer 
uitschakelen. • Batterij: Het wellness accessoire is oplaadbaar en laat 
zich gemakkelijk en draadloos bedienen. Hij moet volledig opgeladen 
zijn voor het eerste gebruik. Alle oplaadkabels van het merk Satisfyer 
zijn compatibel met alle Satisfyer producten. Gebruik de USB-oplaad-
kabel die is meegeleverd met de Satisfyer Heat Climax in deur 6 om op 
te laden. Het kan desgewenst worden aangevuld met een standaard 
5V-stekker. De eerste keer opladen kan tot acht uur duren. De kabel 
moet gekoppeld zijn met beide magnetische contacten op de metalen 
contactpunten die daarvoor op het accessoire voorzien zijn. Als de laad-
kabel niet vanzelf blijft hangen, sluit hem dan aan op de stroomkring en 
wacht even. Dit reactiveert de magnetische werking en de contacten 
verbinden zich automatisch. • Specificaties: Werkt met: Lithium-ion 
batterij 3.7V Brutogewicht (in g): 72; Nettogewicht (in g): 69 Min. lengte 
(in mm): 200; Max. lengte (in mm): 200 • Materiaal: siliconen van medis-
che kwaliteit, ABS kunststof • Waterdicht: Ja (IPX7) • Oplaadtijd: ca. 1,5 u
• Maximale laadstroom: 200 mA • Laadspanning: 5V • Batterij- 
capaciteit: 200 mAh • Levensduur van de batterij: ca. 40 min • Bewaar-
temperatuur: -5°C - +60°C • Aansluiting: USB

Informatie volgens de Duitse ElektroG/WEEE en de 
batterijwetgeving voor dit product vind je in hoofd-
stuk 6 van deze handleiding. Informatie over CE vind 
je in hoofdstuk 5 van deze handleiding.

DEUR 22: SATIJNEN BLINDDOEK
Toepassing: De blinddoek is bedoeld als een erotisch accessoire voor 
een sexy kerstverrassing. Het kan gemakkelijk achter het hoofd vast-
gebonden worden en is dus individueel in maat verstelbaar. Draag de 
blinddoek niet langer als er huidirritatie optreedt. Mag alleen met de 
hand gewassen worden. • Materiaal: 100% polyester

DEUR 23: ORGASMEGEL
Toepassing: Het glijmiddel wordt gewoon op het lichaamsdeel gedrup-
peld of op het condoom dat over de stijve penis wordt aangebracht en 
dan met de vingers uitgesmeerd. Om hygiënische redenen raden we je 
aan je handen van tevoren goed te wassen. Wees heel voorzichtig bij 
het uitsmeren en zorg ervoor dat je vingernagels het condoom niet 
beschadigen. Het glijmiddel is op waterbasis. Dit betekent dat het geen 
plakkerig gevoel geeft en volledig afwasbaar is met water, maar het kan 
wel gemakkelijk opdrogen. Bovendien kan het gebruikt worden met alle 
liefdesaccessoires, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. 
• Informatie over het glijmiddel: Het olie- en vetvrije glijmiddel is een 
medisch product voor gebruik op de huid, in de intieme zone, met alle 
condooms en alle liefdesaccessoires. Hij voldoet aan de strenge eisen 
van de Europese “Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmid-

delen” en de Duitse “Medizinproduktegesetz”. De kwaliteit is te danken 
aan de geselecteerde grondstoffen, gecontroleerde fabricageprocessen 
en uitgebreide tests. Het is positief getest op de verdraagzaamheid met 
huid en slijmvliezen, en de compatibiliteit met condooms is bewezen. • 
Overige opmerkingen: Glijmiddelen verminderen wrijving en verbeteren 
tegelijk de smering, en daarom bevelen we ze aan voor zowel geslachts-
gemeenschap als voor gebruik met wellness accessoires. Pijn en kleine 
verwondingen in de gevoelige intieme zone kunnen voorkomen worden, 
en het gebruik van condooms is veiliger door de verminderde wrijving. 
Zwangerschapspreventie en bescherming tegen infecties: Glijmiddel is 
geen voorbehoedsmiddel, bevat geen zaaddodende middelen en biedt 
geen bescherming tegen infectie. Bij een kinderwens: Gynaecologen 
raden aan om spaarzaam met glijmiddelen om te gaan als je zwanger 
wilt worden, of om ze voor de zekerheid helemaal niet te gebruiken, 
want de conceptie kan erdoor bemoeilijkt worden. Kijk op het produc-
tetiket onder “Ingrediënten (INCI)” of er ongewenste of allergene stoff-
en in zitten. Als intoleranties optreden, verwijder dan het product zoals 
hierboven beschreven en raadpleeg zo nodig een arts. • Specificaties: 
Inhoud (in ml): 100 Brutogewicht (in g): 136 • Ingrediënten (INCI): Glyc-
erin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Benzoate, 
Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma • Hou rekening met 
de houdbaarheidsdatum van het glijmiddel. Eenmaal geopend is het 
glijmiddel 3 maanden houdbaar.

DEUR 24: SATISFYER PRO 2+
Toepassing: Je accessoire is ontworpen voor clitorale stimulatie en is 
niet bedoeld om ingebracht te worden. Spreid de schaamlippen iets 
uit elkaar en plaats de applicatorkop op de clitoris. Als het accessoire 
eenmaal op de juiste plaats zit, hoef je het niet meer te verplaatsen. • 
Aansturing: Om het accessoire te starten, hoef je alleen maar de aan/
uit-knop lang in te drukken tot de drukgolven op het laagste niveau 
beginnen. Om de intensiteit te verhogen druk je op dezelfde knop, om 
de intensiteit te verlagen druk je op de knop met minder golven. Om de 
drukgolven uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop weer ingedrukt. Je 
kunt de extra trilling bedienen via de enkele knop met golfsymbool: lang 
drukken activeert en deactiveert de trilling, kort klikken schakelt tussen 
de trilritmes. • Batterij: Het wellness accessoire is oplaadbaar en laat 
zich gemakkelijk en draadloos bedienen. Hij moet volledig opgeladen 
zijn voor het eerste gebruik. Alle oplaadkabels van het merk Satisfyer 
zijn compatibel met alle Satisfyer producten. Gebruik de USB-oplaad-
kabel die is meegeleverd met de Satisfyer Heat Climax in deur 6 om op 
te laden. Het kan desgewenst worden aangevuld met een standaard 
5V-stekker. De eerste keer opladen kan tot acht uur duren. De kabel 
moet gekoppeld zijn met beide magnetische contacten op de metalen 
contactpunten die daarvoor op het accessoire voorzien zijn. Als de laad-
kabel niet vanzelf blijft hangen, sluit hem dan aan op de stroomkring en 
wacht even. Dit reactiveert de magnetische werking en de contacten 
verbinden zich automatisch. • Specificaties: Werkt met: Lithium-ion 
batterij 3.7V Brutogewicht (in g): 188; Nettogewicht (in g): 182 Min. lengte 
(in mm): 165; Max. lengte (in mm): 165 • Materiaal: siliconen van medis-
che kwaliteit, ABS kunststof • Waterdicht: Ja (IPX7) • Oplaadtijd: ca. 
4 u  • Maximale laadstroom: 500 mA • Laadspanning: 5V  • Batterij- 
capaciteit: 450 mAh • Levensduur van de batterij: ca. 60 min • Bewaar-
temperatuur: -5°C - +60°C • Aansluiting: USB

Informatie volgens de Duitse ElektroG/WEEE en de 
batterijwetgeving voor dit product vind je in hoofd-
stuk 6 van deze handleiding. Informatie over CE vind 
je in hoofdstuk 5 van deze handleiding.

* Toelichting bij de onder 1) verstrekte informatie:
De aanduiding “brutogewicht” heeft betrekking op het omhulde acces-
soire, inclusief verpakking. De aanduiding “nettogewicht” heeft betrek-
king op het nettogewicht van het accessoire in de verpakking. Als de 
batterijen zijn inbegrepen, zijn ze ook in het nettogewicht meegerekend. 

2) Probleemoplossing
Neem in geval van gebreken of problemen contact op met de handelaar 
bij wie je de kalender kocht. Voor alle technische vragen en vragen over de 
behandeling van de producten kun je ook terecht bij info@satisfyer.com

3) Waarschuwing en veiligheidsvoorschriften
De adventskalender en de inhoud van de afzonderlijke deuren zijn well-
ness accessoires voor volwassenen, geen medische producten (met 
uitzondering van het glijmiddel in deur 23) en geen producten met een 
medische of andere genezende werking. Tot het bedoelde gebruik be-
hoort het in acht nemen van de onder 1) genoemde punten en van de 
hier vermelde waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen: Opmerking 
over de werkingsduur per toepassing: De elektrische bedrijfstijd van het 
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accessoire per toepassing mag een periode van 45 minuten niet over-
schrijden. Na deze periode moet het accessoire minstens 15 minuten 
uitgeschakeld worden voor verder gebruik, zodat het weer kan afkoe-
len. Een langere bedrijfstijd aan een stuk dan hier aangegeven moet 
ten koste van alles vermeden worden. Gevaar voor verwondingen door 
piercings of juwelen! Verwijder piercings of sieraden in de genitale zone 
voordat je de wellness accessoires gebruikt, omdat ze anders storend 
kunnen zijn. Gevaar voor verwonding bij een geïrriteerde of gewonde 
huid! Gebruik de accessoires niet op een geïrriteerde of gewonde huid. 
Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of ongemak optreden. 
Gebruik de accessoires niet wanneer ze:
 - ongewoon warm zijn  - mechanisch beschadigd of vervormd zijn  - 
verkleurd zijn Risico op verwondingen voor kinderen! Houd de hele 
kalender en de inhoud buiten het bereik van kinderen. Aanvullende ge-
bruiksaanwijzing voor elektronische producten Gevaar voor verwond-
ing door brand/ontsteking Blus de accessoires niet met water. Werp de 
accessoires niet in het vuur. Risico op verwondingen door defecte bat-
terijen (voor accessoires die op batterijen werken) Onjuiste behande-
ling kan ertoe leiden dat batterijen ongecontroleerd exotherm reageren. 
Gooi in zo’n geval de complete producten onmiddellijk en op de juiste 
manier weg. Gevaar voor verwonding door elektrische schokken! (voor 
accessoires die op batterijen werken) Vloeistof kan schade aan het 
laadcircuit veroorzaken en je gezondheid in gevaar brengen. Koppel de 
accessoires tijdens het schoonmaken los van de oplaadkabel/het op-
laadcircuit. Gevaar voor beschadiging door contact met vloeistoffen 
tijdens het opladen! (voor accessoires die op batterijen werken)
Contacten, stekkers en stopcontacten moeten droog en schoon zijn. 
Vermijd contact met vloeistoffen tijdens het opladen van de acces-
soires. Gevaar voor schade door magnetische velden! Magnetische 
velden kunnen mechanische en elektronische onderdelen zoals pace-
makers beïnvloeden. Gebruik de accessoires niet direct over de pace-
maker. Neem contact op met je behandelend arts voor meer informatie. 
Breng geen kaarten met magneetstrepen (bv. credit cards) in de buurt 
van de producten, want ze kunnen beschadigd worden door de m ag-
neet op het product. Gevaar voor beschadiging door veranderende om-
gevingstemperaturen! Veranderende omgevingstemperaturen (bv. na 
transport) kunnen tot condensatie leiden. In dit geval mag je de acces-
soires niet in werking stellen tot ze zich aan de nieuwe omgevingstem-
peratuur hebben aangepast. Gevaar voor schade door te lang oplad-
en! (voor accessoires die op batterijen werken)Maak de laadkabel na 
elk laadproces los van het stroomcircuit. Risico op verwondingen door 
onjuiste reparatie! Open de accessoires niet met geweld om zelf repa-
raties uit te voeren. Steek geen scherpe voorwerpen in de accessoires.

4) Aanvullende gebruiksaanwijzingen
- Gebruik en bedien de ingesloten producten uitsluitend in overeen-
stemming met de gebruiksaanwijzing, maak geen misbruik van deze 
producten. - De producten in kwestie moeten voor en na elk gebruik 
worden gereinigd. - In geval van zwangerschap, het dragen van een 
pacemaker, diabetes, vaatziekten, bloedstollingsstoornissen, proble-
men in verband met het gebruik en dergelijke, dien je je arts te raad-
plegen alvorens de accessoires te gebruiken. - Bewaar de producten bij 
kamertemperatuur, tussen 0°- 40°C. Bij een bewaartemperatuur onder 
0° of boven 40° kan de functionaliteit van de producten verloren gaan. 
-De vloeistoffen die het bevat (massageoliën, afrodisiaca) zijn alleen 
geschikt voor uitwendig gebruik, nooit voor consumptie. De glijmiddelen 
zijn ook niet geschikt voor consumptie. Zij hebben geen anticonceptieve 
werking en beschermen niet tegen seksueel overdraagbare aandoenin-
gen. Noteer ook de houdbaarheidsdatum en de houdbaarheidstermijn 
na opening van het product. Gebruik na het verstrijken van de houd-
baarheidsdatum wordt uitdrukkelijk afgeraden. - Veilig en aangenaam 
gebruik van de wellness accessoires is het beste in combinatie met een 
glijmiddel op waterbasis (zoals Waterglide). Gebruik geen glijmiddelen 
die niet op waterbasis zijn, anders kan het materiaal van de accessoires 
worden aangetast. Ook wordt het gebruik zonder glijmiddel afgeraden 
om huidirritatie te voorkomen.- Stimuleer een gebied niet langer dan 15 
minuten om overstimulatie te voorkomen. Dit geldt voor elk soort acces-
soire (vibrators, dildo’s, liefdesballen, penisringen, enz.).

5) Opmerkingen over CE voor elektronische producten
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, 
Duitsland verklaart dat alle elektronische producten in over-
eenstemming zijn met de relevante bepalingen van de toe-

passelijke Europese richtlijnen 2014/30/EU en 2011/65/EU. 

6) Algemene informatie over de elektriciteitswet/WEEE & batterijwet
Dit elektrisch materiaal is na 13 augustus 2005 voor het eerst 
in de handel gebracht. Conform de Europese WEEE-richtlijn 
en de Duitse wet op elektrische en elektronische apparatuur 
(ElektroG) mogen de elektrische apparaten en elektronische 
onderdelen die tot de leveringsomvang behoren, niet bij het 
huisvuil worden weggegooid. Aan het einde van de levensd-
uur van het product moeten zij worden weggeworpen via ge-

meentelijke inzamelpunten. Wij informeren u graag over een geschikt 
afhaalpunt bij u in de buurt in geval van retourzending. Opmerkingen 
over de batterijwet: In verband met de verkoop van batterijen en accu’s 
zijn wij als handelaar volgens de batterijwet verplicht jou als consument 

het volgende mee te delen: Je bent wettelijk verplicht om batterijen 
en oplaadbare batterijen in te leveren. Je kunt ze na gebruik naar ons 
terugsturen, ze inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of ze gratis 
inleveren bij je plaatselijke winkelier. De producten zijn als volgt gemar-

keerd: 
Deze symbolen betekenen dat bat-
terijen en accu’s door de consument 
niet met het huisvuil mogen worden 
weggegooid en dat batterijen die 
schadelijke stoffen bevatten gemar-
keerd worden met een van deze sym-

bolen, bestaande uit een doorgestreepte vuilnisbak en het chemische 
symbool van het zware metaal dat doorslaggevend is voor de indeling 
als schadelijk. De hierboven genoemde symbolen betekenen in detail: 
Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij 
bevat kwik. Opmerking over lithium batterijen/oplaadbare batterijen: 
Deze vallen ook onder de batterijwet. Naast de hierboven vermelde 
informatie vestigen wij je aandacht op het volgende: Let erop dat de 
batterijen of accu’s volledig ontladen zijn als je ze terugbrengt of als je 
ze inlevert bij inzamelcontainers voor gebruikte batterijen bij winkeli-
ers en openbare afvalverwerkingsdiensten. Bovendien vragen we je de 
contactvlakken van de met de tekens “+” en “-” gemarkeerde batterijen 
of accu’s met plakband te isoleren om elk brandgevaar te vermijden.

7) Opmerkingen over de garantie
We bieden je 10 jaar garantie op onze artikelen! Mocht er binnen 10 jaar 
na je aankoop in het heetst van de strijd iets stuk gaan, dan kun je de 
defecte goederen op elk moment naar ons terugsturen en wij betalen je 
de volledige aankoopprijs terug. Uitgesloten van de garantieperiode zijn 
condooms, glijmiddelen, massageolie, afrodisiaca en promotieartikelen. 
Deze garantie beperkt je wettelijke garantierechten niet. Bovendien 
geven we je een extra 365 dagen geld-terug belofte op alle artikelen na-
dat het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen verlopen is! Meer info 
hierover vind je op https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck.

8) a. Informatie over de fabrikant en contact
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tel.: 0800-
4450000, Fax: 0800-4460000, E-mail : info@satisfyer.com

b. Verantwoordelijke importeur/fabrikant voor de volgende producten: 
Deur 1: Massageolie “Wintermagie”
Deur 10: Afrodisiacum “Anal Relax Fluid”
Deur 19: Massageolie “Kampvuur”
Deur 23: Glijmiddel “Orgasmegel”

Amor Gummiwaren GmbH, August‐Rost‐Straße 4, 99310 Arnstadt, 
Duitsland, E‐mail: info@amor.ag, Tel: +49 3628 66 287 0, Fax : +49 3628 
66287 59
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. 
and any use of such marks by EIS GmbH is under license. Apple, the Apple logo and Apple Watch 
 are trademarks of Apple Inc., Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. 
The Satisfyer App and Bluetooth® feature is available on one of the included products.

Der Name Bluetooth® und das Bluetooth Logo sind eingetragene Marken und Eigentum der Blue-
tooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch EIS GmbH erfolgt unter Lizenz. Apple und das 
Apple-Logo sind eingetragene Marken von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind 
Marken von Google LLC. Das Satisfyer App und Bluetooth® Feature ist bei einem der enthaltenen 
Produkte vorhanden.

•    Create your own vibration patterns and share 
 them with users around the world

    Designe eigene Vibrationen 
    und   teile sie weltweit mit anderen Usern

•   Convert ambient sounds into vibration programs 
     with your mobile phone microphone 
     Verwandle mit Deinem Handymikrofon  
    Umgebungsgeräusche in Vibrationen

•    Enjoy vibrations to the rhythm of your playlist 
 on Spotify or other streaming services 
 Erlebe Vibrationen im Rhythmus Deiner Playlist  
 bei Spotify oder anderen Streamingdiensten

•    Use your mobile phone as a remote control  
 via Bluetooth or over the internet 
Nutze Dein Handy via Bluetooth oder Internet  
als Fernsteuerung für andere Satisfyer

•    Control other Satisfyer devices via video chat 
 Steuere live die Satisfyer anderer User in Videochats

Sensational functions 
in a sensational app
Sensationelle Funktionen 
in einer sensationellen App
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#LoveNextLevel


