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SV | Läs igenom den här handboken noggrant och fullständigt innan du 
använder sexleksakerna från adventskalendern för första gången och 
var särskilt uppmärksam på varningarna och säkerhetsanvisningarna 
i kapitel 3 och burksanvisningen i kapitel 4. Bevara den här broschyren 
för den innehåller viktig information om säker användning samt lag-
föreskriven tekniska information som även vid en senare tidpunkt kan 
bli viktiga för dig. 

1) Användning av produkterna*

LUCKA 1: MASSAGEOLJA "WINTER MAGIC", 100 ML
Användning: Massageoljan lämpar sig för parmassage, men ock-
så som fuktighetsgivande hudvård. Häll lite olja i händerna och 
värm den lätt genom att gnugga dem. Fördela nu oljan på din 
partners kropp och arbeta in den i huden med mjuka, cirkulä-
ra rörelser. Vid daglig vård kan olja fördelas över hela kroppen 
och mjukt masseras in. Vänta tills oljan är helt absorberad innan 
du tar på dig kläderna, annars kan det uppstå oljefläckar.• Specifikatio-
ner:  Innehåll (i ml): 100, Bruttovikt (i g): 136 • Ingredienser (INCI): Heliant-
hus Annuus-fröolja, Glycine sojaolja, Brassica Campestris Oleifera-olja, 
Ricinus Communis-olja, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Geraniol, Citro-
nellol, Citral • Observera massageoljans bäst-före-datum. Efter öp-
pnandet är massageoljan hållbar i 3 månader.

LUCKA 2: PENISRING-SET AV SILIKON
Användning: Dessa sexleksaker är utformade för att stimulera penis. 
Setet består av tre olika penisringar i olika storlekar och en justerbar 
penisring med ögla. Du kan alltid bara föra på en av dessa ringar på ett 
ställe, men flera ringar kan föras på samtidigt på olika ställen. Ringen 
med den största diametern eller den största justerbara ringen kan ock-
så användas som en ring för pungen. Penisringar skapar blodstockning 
eftersom de är trånga och fördröjer därigenom din orgasm. Sätt på pe-
nisringen när penis är i slappt tillstånd, den är även enklast att ta bort 
när penis är i slappt tillstånd. Om smärta eller obehag uppstår innan 
erektionen klingar av bör du använda fingrarna för att töja och ta bort 
produkten. Om den lämnar ett rött eller blått avtryck avråder vi från 
vidare användning. Om du tidigare har haft problem med kärlsjukdo-
mar, nervsjukdomar, blodförgiftning eller diabetes, bör du rådfråga din 
läkare innan du använder produkten. Det är inte ett preventivmedel och 
ger inget skydd mot graviditet eller sexuellt överförbara sjukdomar. • 
Specifikationer: Bruttovikt (i g): 30; Nettovikt (i g): 22; Diameter min (i 
mm): 30; Diameter max (i mm): 60  • Material: Silikon/ABS-plast

LUCKA 3: SENSUELL FJÄDERKITTLARE
Användning: Fjäderkittlaren är utformad för skön stimulering av hela 
kroppen. Ta bort nätet som användes för att skydda materialet. Stryk 
försiktigt över din partners kropp så att hen stimuleras. Använd inte i 
närheten av ögonen, svälj inte, för inte in. Efter användning kan du städa 
undan fjäderkittlaren med skyddsnätet så att det mjuka materialet be-
håller sitt nyskick länge.  • Specifikationer: Bruttovikt (i g): 14; Nettovikt 
(i g): 11; Längd min (i mm): 380; Längd max (i mm): 380 • Material: PVC/
syntetisk fjäder (polyester)

LUCKA 4: SILIKONVIBRATOR MED TEXTUR, 16,5 CM
Användning: Leksaken är utformad för stimulering av vagina och klito-
ris. Det stora skaftet förs in med tillräckligt glidmedel, det lilla vilar då 
mot klitoris. - Kontroll: • Styrning: För att starta leksaken behöver du 
bara trycka på knappen på basen. Detta slår på och stänger av produk-
ten. • Batteri: Vik handgreppsöglan åt sidan för att kunna öppna batte-
rifacket på vibrationskulan. Öppna den genom att vrida den moturs. Ta 
inte bort bladen i batterifacket. Sätt in batteriet och se till att polarite-
ten är korrekt, sedan kan du stänga batterifacket igen. • Specifikatio-
ner: Bruttovikt (i g): 89; Nettovikt (i g): 86 Längd min (i mm): 165; Längd 
max (i mm): 165 Skaftlängd min (i mm): 100; Skaftlängd max (i mm): 100 
Diameter min (i mm): 18; Diameter max (i mm): 27 • Material: Silikon/ABS 
plast • Vattentät: Ja • Drivs med 1 x Micro AAA

Instruktioner för den här produkten enligt ElektroG/
WEEE och batteridirektivet finns i kapitel 6 i den här 
handboken. Se kapitel 5 i den här handboken för in-
formation om CE.

LUCKA 5: MASSAGEHANDSKE MED KULOR AV ROSTFRITT STÅL
Användning: Massagehandsken är avsedd för helkroppsmassage. Den 
bärs på handen. Med lite massageolja eller massagekräm glider den 
över kroppen och masserar lugnande. Tänk på att tvätta bort eventu-
ella oljerester från handsken efter användning. • Specifikationer: Brut-
tovikt (i g): 203; Nettovikt (i g): 198; Längd min (i mm): 150; Längd max (i 
mm): 150; Bredd min (i mm): 50; Bredd max (i mm): 80 • Material: PVC/
rostfritt stål/ABS-plast

LUCKA 6: SATISFYER "HEAT CLIMAX" MED APP OCH 
VÄRMEFUNKTION
Användning: Satisfyer Heat Climax är en vibrator 
med app-styrning och värmefunktion. Tack vare sin 
ergonomiska form är den perfekt för både anal- och 
G-punktsstimulering. Var särskilt uppmärksam på av-
slappning, tillräckligt med vattenbaserat glidmedel 
och ett försiktigt tillvägagångssätt, särskilt vid analsex. 
För aldrig in produkten längre än till basen. För ald-
rig in en leksak som du har använt analt i slidan utan 
att först rengöra den med ett antibakteriellt medel. • 
Kontroll: Du kan antingen styra din Satisfyer manuellt 
eller via den kostnadsfria appen Satisfyer Connect. För 
att koppla ihop din Satisfyer med appen startar du Bluetooth-läget ge-
nom att trycka in och hålla on/off-knappen i cirka 4 sekunder tills du 
känner en dubbel puls. Gå till "My Satisfyer" i Satisfyer Connect-appen 
och välj den enhet du vill ansluta. - • Manuell styrning: Kontrollpane-
len på Heat Climax har 3 knappar. Håll den nedre knappen med flera 
cirklar och on/off-symbolen intryckt i cirka 2 sekunder för att aktivera 
leksakens vibrationer. Precis på samma sätt kan du avaktivera vibratio-
nen. Med korta klick på den övre eller nedre cirkeln kan du växla mellan 
de 12 förinställda vibrationsprogrammen. Den mellersta knappen med 
termometern aktiverar värmefunktionen. Håll in knappen en gång i 
cirka 2 sekunder för att aktivera värmefunktionen. Under de följande 
5 minuterna värms leksaken upp på ett behagligt sätt och en lysdiod 
blinkar under tiden. Så snart leksaken har värmts upp helt och hållet 
lyser lyysdioden kontinuerligt – men du kan naturligtvis använda lek-
saken även innan dess. För att avaktivera värmefunktionen trycker du 
på samma knapp i 2 sekunder igen. • Batteri: Leksaken är uppladd-
ningsbar och kan användas enkelt och trådlöst. Den måste vara helt 
laddad innan den används för första gången. Använd den medföljande 
USB-laddningskabeln för att ladda. Vid behov kan den kompletteras 
med en vanlig 5V-strömkontakt. Den första laddningen kan ta upp till 
åtta timmar. Kabeln måste dockas med båda magnetkontakterna på 
de metallkontakter som är avsedda för detta ändamål på leksaken. Om 
laddningskabeln inte fastnar av sig själv, anslut den till strömkretsen 
och vänta en stund. Detta återaktiverar den magnetiska effekten och 
kontakterna ansluts automatiskt. • Specifikationer: Drivs med: Litium-
jonbatteri 3.7V; Bruttovikt (i g): 216; Nettovikt (i g): 213; längd min (i mm): 
210; maxlängd (i mm): 210 • Material: medicinskt silikon, ABS-plast • Vat-
tentät: Ja (IPX7) • Laddningstid: ca. 3,5h • Maximal laddningsström: 500 
mA  • Laddningsspänning: 5V • Batterikapacitet: 500 mAh • Batteritid: 
ca 50 min • Förvaringstemperatur: -5 °C - +60 °C • Gränssnitt: USB • 
Radiofrekvens: 2402 MHz – 2480 MHz • Uteffekt: +6 dBm.

Artikelnummer: 001661SF 
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Biele-
feld, Tyskland, betygar härmed att denna produkt 
följer de relevanta bestämmelserna i de tillämpliga 

EU-direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU. Försäkran om överensstämmel-
se kan laddas ner med artikelnummer eller produktnamn på www.satisfyer.
com/compliance.

LUCKA 7: SEXY TÄRNINGSSATS, 3 DELAR
Användning: Tärningarna tjänar som inspiration till ett erotiskt spel. 
Den röda tärningen är tryckt med handlingar som ska utföras, den blå 
med den kroppsdel där handlingen ska utföras och den gröna med den 
plats där spelet ska äga rum. Obs, innehåller små delar, svälj inte. • Spe-
cifikationer: Bruttovikt (i g): 53; Nettovikt (i g): 47 • Material: ABS plast

LUCKA 8: PENTHOUSE BODY "NO TABOO"
Bodyn får endast tvättas för hand. • Specifikationer: Storlek: S-L • Ma-
terial: 92 % nylon och 8 % spandex

LUCKA 9: BONDAGE-REP, 5 M
Användning: Repet är avsett för erotiskt rollspel, det kan användas för 
bondage över hela kroppen eller för att binda handleder och vrister. Vi 
avråder nybörjare från att knyta omkring halsen. Använd bondage-re-
pet på hela kroppen endast om du är väl förtrogen med bondage-teknik 
med rep. Innan du binder upp dig med ett bondage-rep bör du köpa en 
nödsax och testa den i förväg. Repet ska tvättas då och då i maskin eller 
för hand vid 30 °C. - • Specifikationer:  Bruttovikt (i g): 84; Nettovikt (i g): 
81; Längd min (i mm): 5000; Längd max (i mm): 5000 • Material: Bomull

Röd Blå Grön

Tickle Kittla Neck Nacken Bathtub Badkar

Lick Slicka Navel Mage Rug Matta
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Rub Gnid Penis Penis Kitchen Kök

Kiss Kyssar Butt Po Sofa Sofa

Nibble Gnaga Vagina Vagina Bed Säng
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LUCKA 10: "ANAL RELAX FLUID", 100 ML
Användning: Anal Relax Fluid har en lätt bedövande effekt för mer 
avslappnad anallek. Den är endast avsedd för extern användning och 
är inte lämplig för användning med kondomer, däremot perfekt för 
användning med sexleksaker. Preventivmedelveffekt och skydd mot 
infektioner: Vätskan är inte ett preventivmedel, innehåller inga sper-
miedödande medel och ger inget skydd mot infektioner. Kontrollera på 
produktetiketten under "Ingredienser (INCI)" om det finns ämnen som 
du inte tål eller som är allergiframkallande. Om allergisk reaktion upp-
står, tvätta bort produkten med rikligt med vatten och kontakta läka-
re vid behov. • Specifikationer: Innehåll (i ml): 100; Bruttovikt (i g): 136 
• Ingredienser (INCI): Vatten, Glycerin, Hydroxyethyl cellulosa, Phenoxy 
ethanol, Panthenol, Allantoin, arom, Benzoic-syra, Benzocaine (0.1%), 
Propylenglycol  • Observera bäst före datumet på vätskan. När vätskan 
har öppnats har den en hållbarhet på 3 månader.

LUCKA 11: BULLET MED RADIOFJÄRRKONTROLL
Användning: Din leksak är utformad för vaginal stimulering. Med hjälp 
av ett vattenbaserat glidmedel kan du uppnå den ultimata njutningen. 
• Kontroll: För att starta leksaken behöver du bara hålla in +-knappen 
tills vibrationen aktiveras. Med den här knappen växlar du ett program 
i taget. Med knappen - kan du växla tillbaka ett program om du vill det. 
För att stänga av leksaken måste du hålla in +-knappen igen. • Batteri: 
Öppna batterifacket på leksaken genom att vrida det moturs. Sätt in 
batterierna och se till att polariteten är korrekt. • Batteri Fjärrkontroll: 
Öppna fjärrkontrollens batterifack genom att trycka nedåt och skjuta 
bakåt samtidigt. Sätt in batterierna och se till att polariteten är kor-
rekt. • Specifikationer: Bruttovikt (i g): 60; Nettovikt (i g): 57; Längd min (i 
mm): 80; Längd max (i mm): 80 Diameter min (i mm): 24; Diameter max 
(i mm): 36  • Material: ABS-plast/PVC • Vattentät: Nej • Drivs med: 3 x 
Micro AAA (ingår inte)

Artikelnummer: 022854TO
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Biele-
feld, Tyskland, betygar härmed att denna produkt 
följer de relevanta bestämmelserna i de tillämpliga 

EU-direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU. Försäkran om överensstämmel-
se kan laddas ner med artikelnummer eller produktnamn på www.eis.de/
compliance.

LUCKA 12: FINGERVIBRATOR INKLUSIVE BATTERIER, 4,5 CM
Användning: Fäst fingervibratorn enkelt på ditt finger med hjälp av 
öglan. Du kan sedan använda den för att stimulera hela kroppen, men 
endast för extern stimulering. För inte in leksaken. • Kontroll: För att 
starta leksaken behöver du bara skjuta på reglaget. Detta slår på och 
stänger av produkten. • Batteri: Du kan dra ut den vibrerande kulan, 
som innehåller batterierna, ur leksaken med lite fingerfärdighet. Du kan 
nu öppna batteriluckan med fingernageln. Mellan två batterier ser du 
ett blad: Ta bort den. Om du inte kan få grepp om den kan du använda 
en pincett. Om du sätter in nya batterier ska du se till att polariteten är 
korrekt. • Specifikationer: Bruttovikt (i g): 13; Nettovikt (i g): 10; Längd 
min (i mm): 45; Längd max (i mm): 45; diameter min (i mm): 17; Diameter 
max (i mm): 17 • Material: TPE/ABS-plast • Vattentät: Nein • Drivs med: 
1 x LR754

Information för den här produkten enligt ElektroG/
WEEE och batteridirektivet finns i kapitel 6 i den här 
handboken. Du hittar information om CE i kapitel 5 i 
den här handboken.

LUCKA 13: MASSAGELJUS KOKOS
Användning: Ljusets vax smälter och blir en vårdande olja för mas-
sage av din partner. Tänd ljuset och låt det brinna i 15 minuter. När 
vaxet har blivit flytande kan du droppa det på din partner på ett av-
stånd av 30 cm och försiktigt massera in det i huden. • Varningar 
och säkerhetsföreskrifter: Släck lågan före användning. Kontrollera 
oljans temperatur innan den kommer i kontakt med huden. Låt inte 
ljuset brinna på eller i närheten av brännbara föremål. Lämna all-
tid minst 30 cm avstånd mellan två lågor. Lämna aldrig det brinnan-
de ljuset obevakat. Ljuset måste brinna utom räckhåll för barn och 
djur. Om du har kända allergier mot någon av ingredienserna som 
anges nedan, avstå från att använda produkten. Svälj inte ljuset. 
Undvik ögonkontakt. Placera aldrig ljuset i dragiga utrym-
men och håll alltid tillräckligt avstånd till brännbara före-
mål (t.ex. textilier, gardiner). • Specifikationer: Innehåll (i ml): 
15; Bruttovikt (i g): 20 • Ingredienser (INCI): Sheasmör, palmolja, bivax, 
parfym • Observera ljusets bäst före-datum. Efter öppnandet håller 
ljuset i 3 månader.

LUCKA 14: ANALDILDO I SILIKON MED KRISTALL, 7 CM
Användning: Din leksak är utformad för analstimulering. Se till att 
slappna av, använd tillräckligt med vattenbaserat glidmedel och var 
försiktig. För aldrig in produkten längre än till basen. För aldrig in en 
leksak som du har använt analt i slidan utan att först rengöra den med 
ett antibakteriellt medel.•Specifikationer: Bruttovikt (i g): 27; Nettovikt 

(i g): 24; Längd min (i mm): 70; Längd max (i mm): 70; Skaftlängd min (i 
mm): 60; Skaftlängd max (i mm): 60; Diameter min (i mm): 10; Diameter 
max (i mm): 28 • Material: Silikon/akryl 

LUCKA 15: HANDBOJOR I METALL MED PLYSCH
Användning: Handbojorna är avsedda för lustfyllda bondagelekar. Vi 
rekommenderar inte att du använder dem utan plyschöverdraget för 
att undvika hudirritation. Om nycklarna skulle gå förlorade har hand-
bojorna ett säkerhetsspak för att öppna dem. Det ska alltid finnas ett 
fingerbreddsutrymme mellan handleden och manschetterna för att 
undvika att huden kläms. • Specifikationer: Bruttovikt (i g): 61, Nettovikt 
(i g): 57 Längd min (i mm): 280; Längd max (i mm): 280 • Material: Järn/
Polyester 

LUCKA 16: SOFT TOUCH VIBRATOR MED PLATT SPETS, 12,5 CM
Användning: Din leksak är utformad för stimulering av klitoris och va-
gina. Applicera ett vattenbaserat glidmedel för att uppnå den ultimata 
njutningen. • Kontroll: För att starta leksaken behöver du bara vrida 
på den övre delen. Markeringarna på sidan avser tre positioner. Med 
"Open" kan produkten öppnas och laddas med batterier. Läget "Off" vi-
sar att produkten är avaktiverad. Med "On" aktiverar du vibrationen. • 
Batteri: Öppna batterifacket på leksaken genom att vrida det moturs. 
Sätt in batteriet och se till att polariteten är korrekt. • Specifikationer: 
Bruttovikt (i g): 47; Nettovikt (i g): 46; Längd min (i mm): 125; Längd max 
(i mm): 125; Diameter min (i mm): 26; Diameter max (i mm): 26; • Material: 
ABS plast • Vattentät: Nej • Drivs med: 1 x Mignon AA (ingår inte)

Information för den här produkten enligt ElektroG/
WEEE och batteridirektivet finns i kapitel 6 i den här 
handboken. Du hittar information om CE i kapitel 5 i 
den här handboken.

LUCKA 17: SATISFYER MASTURBATOR EGGCITED, FÖR 
ENGÅNGSANVÄNDNING
Användning Din leksak är utformad för att stimulera penis, särskilt ol-
lonet. Öppna plastskyddet och ta bort den mjuka, texturerade hylsan. 
Tack vare det speciella materialet (Hydro Active TPE) behöver du inget 
glidmedel för maximal njutning: Det räcker med lite vatten eller spott 
för att skapa skönt glid. Masturbatorn är avsedd för engångsbruk. • 
Specifikationer: Bruttovikt (i g): 44; Nettovikt (i g): 43; Längd min (i mm): 
68; Längd max (i mm): 68; Diameter min (i mm): 52; Diameter max (i mm): 
52 • Material: TPE/ABS-plast

LUCKA 18: MASSAGEAPPARAT MED TRYCKPUNKTSFUNKTION
Användning: Din leksak är utformad för massage och kan användas 
över hela kroppen, beroende på var du vill slappna av. • Kontroll: Den 
intensiva vibrationen från din massagemaskin börjar så snart du place-
rar den på någon del av kroppen och sedan applicerar ett mjukt tryck. 
Tack vare den rörliga nacken anpassar sig massageapparaten perfekt 
till din kropp. • Batteri: Du har två sätt att starta din leksak. Alternativ 1 
är att ansluta den till elnätet: För att göra detta, sätt in kabeln vertikalt i 
öppningen och anslut USB-anslutningen till en vanlig 5V-strömkontakt. 
Leksaken är redo för omedelbar användning. • Varning: Produkten får 
inte komma i kontakt med vätskor! Kontakter, stickkontakt och vägg-
kontakt måste vara torra och rena. Alternativ 2 ger dig möjlighet att 
använda din leksak oberoende av ett eluttag. För detta ändamål kan 
du utrusta den med batterier enligt beskrivningen nedan: Öppna bat-
terifacket på leksakens ovansida genom att vrida det moturs. Sätt in 
batterierna och se till att polariteten är korrekt. • Specifikationer: Brut-
tovikt (i g): 117; Nettovikt (i g): 95; Höjd min (i mm): 85; Höjd max (i mm): 
85; Diameter min (i mm): 62; Diameter max (i mm): 95 • Material: ABS 
Plast/Silikon • Vattentät: Ingen

Instruktioner enligt ElektroG/WEEE och batteri-
direktivet för den här produkten finns i kapitel 6 i 
denna handbok. Se kapitel 5 i den här handboken 
för information om CE.

LUCKA 19: MASSAGEOLJA "KAMINSPRAK", 100 ML
Användning: Massageoljan är lämplig för partnermassage, men även 
som fuktkräm för huden. Häll lite olja i händerna och värm den lätt 
genom att gnugga dem. Fördela nu oljan på din partners kropp och 
arbeta in den i huden med mjuka, cirkulära rörelser. Vid daglig vård 
kan olja fördelas över hela kroppen och mjukt masseras in. Vänta tills 
oljan är helt absorberad innan du tar på dig kläderna, annars kan det 
uppstå oljefläckar. • Specifikationer:  Innehåll (i ml): 100; Bruttovikt (i g): 
136 • Ingredienser (INCI):  Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, 
Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, 
Citronellol, Coumarin, Geraniol • Observera massageoljans bäst-före-
datum. När den har öppnats har massageoljan en hållbarhetstid på 3 
månader.

LUCKA 20: PENTHOUSE BODYSTOCKING "WILD VIRUS"
Bodystockingen får endast tvättas för hand. • Specifikationer: Storlek: 
S-L • Material: 88 % nylon och 12 % spandex
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LUCKA 21: SATISFYER "ELASTIC JOY"
Användning: Satisfyer Elastic Joy är en multifunktionsvibrator. 
Tack vare sin ergonomiska form och mycket höga flexibilitet kan den 
användas på många olika sätt: Använd den som en penisring, en på-
läggsvibrator, en partnervibrator och mycket mer. Om du bestämmer 
dig för analsex ska du vara särskilt uppmärksam på att du är avslapp-
nad, säkerställ att du använder tillräckligt med vattenbaserat glidme-
del och ett varsamt tillvägagångssätt. För aldrig in produkten längre än 
till mitten. För aldrig in en leksak som du har använt analt i slidan utan 
att först rengöra den med ett antibakteriellt medel. • Kontroll: Kontroll-
panelen på Elastic Joy har 2 knappar. På/av-knappen är den som befin-
ner sig närmare leksakens mitt. Aktivera vibrationen genom att trycka 
på den knappen i cirka 2 sekunder. Varje gång du klickar på knappen 
går du vidare till nästa vibrationsrytm. Med den andra knappen kan du 
hoppa tillbaka en vibrationsrytm. Det finns totalt 10 vibrationsrytmer. 
Genom att hålla in av/på-knappen i cirka 2 sekunder inaktiverar du vi-
brationen igen. • Batteri: Leksaken är uppladdningsbar och kan använ-
das enkelt och trådlöst. Den måste vara helt laddad innan den används 
för första gången. Alla laddningskablar från Satisfyer är kompatibla 
med alla Satisfyer-produkter. Använd USB-laddningskabeln som med-
följer Satisfyer Heat Climax i lucka 6 för att ladda. Vid behov kan den 
kompletteras med en vanlig 5V-strömkontakt. Den första laddningen 
kan ta upp till åtta timmar. Kabeln måste ansluta till båda magnetkon-
takterna på leksakens avsedda metallkontaktpunkter. Om laddnings-
kabeln inte fastnar av sig själv, anslut den till strömkretsen och vänta 
en stund. Detta återaktiverar den magnetiska effekten och kontakterna 
ansluts automatiskt. • Specifikationer: Drift med: Litiumjonbatteri 3.7V; 
Bruttovikt (i g): 72; Nettovikt (i g): 69; Längd min (i mm): 200; Längd max 
(i mm): 200 • Material: medicinsk silikon, ABS plast• Vattentät: Ja (IPX7) 
• Laddningstid: ca 1,5h • Maximal laddningsström: 200 mA • Laddnings-
spänning: 5V  • Batterikapacitet: 200 mAh • Batteritid: ca. 40 min • För-
varingstemperatur: -5 °C - +60 °C • Gränssnitt: USB

Instruktioner enligt ElektroG/WEEE och batteri-
direktivet för den här produkten finns i kapitel 6 i 
denna handbok. Se kapitel 5 i den här handboken 
för information om CE.

LUCKA 22: SATIN-ÖGONBINDEL
Användning: Ögonbindeln är tänkt som en erotisk accessoar för en sex-
ig julöverraskning. Den kan enkelt knytas bakom huvudet och är där-
med individuellt justerbar i storlek. Om hudirritation uppstår bör du ta 
av ögonbindeln. Den ska tvättas för hand. • Material: 100 % polyester

LUCKA 23: ORGASMGEL
Användning: Glidmedlet droppas helt enkelt på kroppsdelen eller på 
kondomen som rullats på den erigerade penis och fördelas sedan med 
fingrarna. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du tvättar händer-
na noggrant innan. Var mycket försiktig när du smörjer kondomen var 
noga med att dina naglar inte skadar kondomen. Glidmedlet är vatten-
baserat. Det innebär att den inte ger en klibbig känsla och kan tvättas 
bort med vatten, men det kan lätt torka. Dessutom kan det användas 
med alla lovetoys, oavsett vilket material sexleksakerna är gjorda av. • 
Information om glidmedlet: Det olje- och fettfria glidmedlet är en med-
icinsk produkt för användning på huden, i det intima området, med alla 
kondomer och alla lovetoys. Den uppfyller de strikta kraven i det eu-
ropeiska direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter och den 
tyska lagen om medicintekniska produkter (Medizinproduktegesetz). 
Kvaliteten beror på utvalda råvaror, kontrollerade tillverkningsproces-
ser och omfattande tester. Det har testats positivt för hud- och slemhin-
nekompatibilitet, och kondomkompatibilitet har påvisats. • Ytterligare 
anvisningar: Glidmedel minskar friktionen samtidigt som det förbättrar 
glidet, därför rekommenderar vid dem för både samlag och användning 
med sexleksaker. Det kan förebygga smärta och mindre skador i intim-
områden, och användningen av kondomer blir säkrare på grund av den 
minskade friktionen. Preventivmedelveffekt och skydd mot infektioner: 
Glidmedlet är inget preventivmedel, innehåller inga spermiedödande 
medel och ger inget skydd mot infektioner. Om du vill ha barn: Gyneko-
loger rekommenderar att du använder glidmedel sparsamt om du vill ha 
barn, eller att du inte använder dem alls för att vara på den säkra sidan, 
eftersom det kan försvåra befruktningen. Kontrollera på produktetiket-
ten under "Ingredienser (INCI)" om det finns ämnen som du inte tål eller 
som är allergiframkallande. Om allergisk reaktion uppstår, ta bort pro-
dukten enligt beskrivningen ovan och kontakta läkare vid behov. • Spe-
cifikationer: Innehåll (i ml): 100; Bruttovikt (i g): 136 • Ingredienser (INCI):  
Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Ben-
zoate, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma • Observera 
glidmedlets utgångsdatum. När glidmedlet har öppnats har det en håll-
barhet på 3 månader.

LUCKA 24: SATISFYER PRO 2+
Användning: Din leksak är avsedd för klitorisstimulering, inte för att 
föras in. Sära varsamt på blygdläpparna och placera huvudet mot 
klitoris. När leksaken är korrekt placerad behöver du inte flytta den 
längre. • Styrning: För att starta leksaken behöver du bara trycka på 
on/off-knappen länge tills tryckvågor börjar på lägsta nivå. För att öka 
intensiteten trycker du på samma knapp, för att minska intensiteten 
trycker du på knappen med mindre vågor. För att avaktivera tryck-
vågorna trycker du på och håller in on/off-knappen igen. Du kan sty-
ra den extra vibrationen via en enda knapp med vågsymbol: ett långt 
tryck aktiverar och inaktiverar vibrationen, ett kort klick växlar mellan 
olika vibrationsrytmer. • Batteri: Leksaken är uppladdningsbar och 
kan användas enkelt och trådlöst. Den måste vara helt laddad innan 
den används för första gången. Alla laddningskablar från Satisfyer är 
kompatibla med alla Satisfyer-produkter. Använd USB-laddningska-
beln som medföljer Satisfyer Heat Climax i lucka 6 för att ladda. Vid 
behov kan den kompletteras med en vanlig 5V-strömkontakt. Den 
första laddningen kan ta upp till åtta timmar. Kabeln måste ansluta 
till båda magnetkontakterna på leksakens avsedda metallkontakt-
punkter. Om laddningskabeln inte fastnar av sig själv, anslut den till 
strömkretsen och vänta en stund. Detta återaktiverar den magnetis-
ka effekten och kontakterna ansluts automatiskt. • Specifikationer: 
Drivs med: Litiumjonbatteri 3.7V; Bruttovikt (i g): 188; Netto-
vikt (i g): 182; Längd min (i mm): 165; Längd max (i mm): 165 
• Material: medicinsk silikon, ABS-plast • Vattentät: Ja (IPX7) 
• Laddningstid: ca 4 h •Maximal laddningsström: 500 mA  • Ladd-
ningsspänning: 5 V  • Batterikapacitet:  450 mAh  • Batteritid: 
ca. 60 min • Förvaringstemperatur: -5 °C - +60 °C • Gränssnitt: USB

Instruktioner enligt ElektroG/WEEE och batteridi-
rektivet för den här produkten finns i kapitel 6 i den-
na handbok. Du hittar information om CE i kapitel 5 
i den här handboken.

* Förklarande anmärkningar till de uppgifter som anges i punkt 1):
Bruttovikten avser leksaken inklusive förpackning. Nettovikten avser 
endast leksakens vikt. Om batterierna ingår, räknas de också in i net-
tovikten. 

2) Felsökning
Vid defekter eller problem, kontakta den återförsäljare som du köpte 
kalendern av. För alla tekniska frågor och frågor om hantering av pro-
dukterna, kontakta info@satisfyer.com.

3) Varningar och säkerhetsanvisningar 
Adventskalendern och innehållet i de enskilda luckorna är sexleksaker 
för vuxna, inga medicinska produkter (med undantag för glidmedlet i 
lucka 23) och inga produkter med medicinska eller andra helande effek-
ter. För att produkten ska användas rätt behöver man följa de punkter 
som nämns under 1) samt de varnings- och säkerhetsanvisningar som 
anges här:  Rekommendation om drifttid per användning: Leksaker-
nas elektriska drifttid per användning får inte överstiga 45 minuter. 
Efter denna period ska leksaken stängas av i minst 15 minuter för att 
svalna innan du använder den igen. En längre drifttid än vad som ang-
es här måste definitvt undvikas. Skaderisk på grund av piercingar el-
ler smycken! Ta ut piercingar eller smycken i genitalområdet innan du 
använder lovetoys om de är störande. Risk för skada vid irriterad eller 
skadad hud! Använd inte sexleksakerna på irriterad eller skadad hud. 
Avbryt användningen om smärta och/eller obehag uppstår under an-
vändningen.  Använd inte sexleksakerna om de är:  – ovanligt varma – 
mekaniskt skadade eller deformerade – missfärgade Barn riskerar ska-
das av produkten! Håll hela kalendern och dess innehåll utom räckhåll 
för barn. Kompletterande information för elektroniska produkter Risk 
för skador på grund av brand/antändning Släck inte sexleksakerna med 
vatten. Släng inte sexleksakerna i elden. Skaderisk på grund av defekta 
uppladdningsbara batterier (för batteridrivna sexleksaker) Batterier 
kan reagera på ett okontrollerat exotermiskt sätt på grund av felaktig 
hantering. I ett sådant fall ska du omedelbart göra dig av med hela pro-
dukten på rätt sätt. Risk för skada på grund av elektrisk stöt! (för batte-
ridrivna sexleksaker) Vätska kan skada laddningskretsen och äventyra 
din hälsa. Koppla bort sexleksakerna från laddningskabeln/strömtillför-
sel när du rengör. Risk för skador på grund av kontakt med vätskor un-
der laddning! (för batteridrivna sexleksaker) Kontakter, stickkontakter 
och uttag måste vara torra och rena. Undvik kontakt med vätskor när 
sexleksakerna används. Skaderisk på grund av magnetfält! Magne-
tiska fält kan påverka mekaniska och elektroniska komponenter som 
pacemakers. Använd inte sexleksakerna direkt över pacemakern. Kon-
takta din behandlande läkare för mer information. Ha inga kort med 
magnetremsor (t.ex. kreditkort) i närheten av produkterna, eftersom 
de kan skadas av magneten på produkten. Risk för skador på grund av 
växlande omgivningstemperaturer! Ändrade omgivningstemperaturer 
(t.ex. efter transport) kan leda till kondens. I så fall får sexleksakerna 
inte användas förrän de har anpassat sig till den nya omgivningstem-
peraturen. Risk för skador på grund av för lång laddning! (för batterid-
rivna sexleksaker) Koppla bort laddningskabeln från strömkretsen efter 
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varje laddning. Skaderisk vid felaktig reparation! Öppna inte sexleksa-
kerna med våld för att själv utföra reparationer. Stoppa inte in vassa 
föremål i sexleksakerna.

4) Ytterligare bruksanvisningar
- Använd ingående produkter uteslutande enligt bruksanvisningen, 
missbruka dem inte.  - Produkterna måste rengöras före och efter varje 
användning.- Vid graviditet, pacemaker, diabetes, kärlsjukdomar, blod-
koagulationsstörningar, problem i samband med användningen eller 
liknande, rådgör med din läkare innan du använder leksaken. - Förvara 
produkterna i rumstemperatur, mellan 0 och 40 °C. Vid en förvarings-
temperatur under 0 °C eller över 40 °C kan det hända att produkterna 
slutar fungera. – De vätskor som ingår (massageoljor, afrodisiakum) 
är endast lämpliga för utvärtes bruk, aldrig för förtäring. Glidmedlen 
är inte heller lämpliga för förtäring. De har ingen preventiv effekt och 
skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar. Notera också bäst-fö-
re-datumet och hållbarhetstiden efter öppnandet av produkten. Vi av-
råder uttryckligen från användning efter utgångsdatumet.  - Säker och 
skön användning av Lovetoys är bäst i kombination med ett vattenba-
serat glidmedel (t.ex. Waterglide). Använd inga glidmedel som inte är 
vattenbaserade, eftersom sexleksakernas material annars kan skadas. 
Vi rekommenderar också att du inte använder den utan glidmedel för 
att undvika hudirritation. – Stimulera inte ett område längre än 15 mi-
nuter för att undvika irritation. Detta gäller alla typer av sexleksaker 
(vibratorer, dildos, love balls, penisringar osv.)

5) Information om CE för elektroniska produkter 
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tysk-
land betygar att alla elektroniska produkter överensstämmer 
med de relevanta bestämmelserna i de tillämpliga EU-direkti-
ven 2014/30/EU och 2011/65/EU. 

6) Allmän information om Ellagen/WEEE& batterilagen
Denna elektriska utrustning släpptes ut på marknaden 
för första gången efter den 13 augusti 2005. I enlighet 
med det europeiska WEEE-direktivet och den tyska la-
gen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) får 
den elektriska utrustningen och de elektroniska delarna 
som ingår i leveransen inte slängas med hushållsavfal-
let. I slutet av produktens livslängd måste de bortskaffas 

via kommunala insamlingsställen. Vi informerar dig gärna om ett 
lämpligt insamlingsställe i ditt område när du vill återvinna varan. 
Information om batterilagstiftning: I samband med försäljningen av 
batterier och uppladdningsbara batterier är vi som återförsäljare enligt 
batterilagen skyldiga att informera dig som konsument om följande: Du 
är enligt lag skyldig att återlämna batterier och uppladdningsbara bat-
terier. Du kan skicka tillbaka dem till oss efter användning, lämna tillba-
ka dem till ett kommunalt insamlingsställe eller lämna tillbaka dem gra-
tis till din lokala återförsäljare. Produkterna är märkta på följande sätt:

Dessa symboler innebär att batterier 
inte får kastas av konsumenten med 
hushållsavfallet och att batterier 
som innehåller skadliga ämnen är 
märkta med en av dessa symboler, 
bestående av en överkryssad sop-
tunna och den kemiska symbolen för 
den tungmetall som är avgörande 

för klassificeringen som skadligt ämne. De symboler som nämns ovan 
betyder i detalj: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller 
kadmium, Hg = batteriet innehåller kvicksilver.
Anmärkning om litiumbatterier/uppladdningsbara batterier: Dessa 
omfattas också av lagen om batterier. Utöver den information som 
presenteras ovan vill vi fästa din uppmärksamhet på följande: När du 
lämnar tillbaka litiumbatterier eller lämnar dem till insamlingsbehållare 
för begagnade batterier hos återförsäljare och offentliga avfallshante-
ringsmyndigheter, se till att batterierna eller ackumulatorerna är helt 
urladdade. Dessutom ber vi dig att isolera kontaktytorna på batterier 
som är märkta med tecknen "+" och "-" med självhäftande tejp för att 
undvika all risk för brand.

7) Information om garantin
Vi erbjuder dig 10 års garanti på våra artiklar! Om något går sönder 
inom 10 år efter köpet i stundens hetta kan du när som helst returne-
ra de defekta varorna till oss och vi återbetalar hela inköpspriset. Från 
garantiperioden undantas kondomer, glidmedel, massageolja, afrodi-
siakum och reklamprodukter. Denna garanti begränsar inte dina lag-
stadgade garantirättigheter. Dessutom ger vi dig ett extra 365-dagars 
pengarna-tillbaka-löfte på alla varor efter det att den lagstadgade 
14-dagars ångerrätten har löpt ut! Mer information finns på https://
www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck.

8) a. Information om tillverkare och kontakt
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, tel: 0800-
4450000, fax: 0800-4460000, e-post: info@satisfyer.com

b. Ansvarig importör/tillverkare för följande produkter:
Lucka 1: Massageolja "Winter magic”
Lucka 10: Afrodisiakum "Anal Relax Fluid" 
Lucka 19: Massageolja "Chimney crackle”
Lucka 23: Glidmedel "Orgasm Gel"

Amor Gummiwaren GmbH, August‐Rost‐Straße 4, 99310 Arnstadt, 
Deutschland, E‐E-post: info@amor.ag, Tel: +49 3628 66 287 0, Fax :  
+49 3628 66287 59
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Namnet Bluetooth® och Bluetooth-logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth 
SIG, Inc. Användning av detta märke via EIS GmbH går under licens. Apple och Apple-logotypen 
är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-logotypen är va-
rumärken som tillhör Google LLC. Satisfyer-appen och Bluetooth®-funktionen finns på en av de 
medföljande produkterna.

•    Skapa dina egna vibrationsmönster och dela 
     dem med användare runt om i världen

•   Konvertera omgivningsljud  till vibrationer med  
    din mobiltelefons mikrofon

•    Upplev vibrationer till rytmen av din spellista p 
 å Spotify eller andra streamingtjänster

•   Använd din mobiltelefon via Bluetooth eller internet  
som fjärrkontroll för andra Satisfyer

•     Kontrollera andra användares Satisfyer-enheter  
live i videochattar

Sensationella funktioner 
i en sensationell app

Stock photo. Ställd av modell. 

#LoveNextLevel


