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NO | Vennligst les nøye gjennom hele denne bruksanvisningen 
før du tar i bruk produktene fra adventskalenderen for første gang, 
og vær spesielt oppmerksom på advarslene og sikkerhetsanvisninge-
ne i kapittel 3 og bruksvilkårene i kapittel 4. Ta vare på denne bruks- 
anvisningen siden den inneholder viktig informasjon om sikker bruk 
så vel som teknisk og juridisk informasjonsplikt som kan bli viktig for 
deg på et senere tidspunkt. 

1) Slik bruker du produktet*

LUKE 1: MASSASJEOLJE «VINTERMAGI», 100 ML
Bruk: Massasjeoljen egner seg for partnermassasje, og også som fuk-
tighetspleie for huden. Hell litt olje i hendene og varm den lett opp 
ved å gni. Fordel oljen på kroppen til partneren din og arbeid den inn 
i huden med myke sirkelbevegelser. Til daglig pleie kan oljen forde-
les tynt på hele kroppen og masseres forsiktig inn. Vent med å kle på 
deg til oljen er fullstendig trukket inn, ellers kan det oppstå oljeflekker. 
• Spesifikasjoner:  Innhold (i ml): 100, bruttovekt (i g): 136 • Ingredienser 
(INCI): Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campes-
tris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Eugenol, Linalool, 
Geraniol, Citronellol, Citral • Vennligst vær oppmerksom på holdbar-
hetsdatoen til massasjeoljen. Etter åpning er massasjeoljen holdbar i 
3 måneder.

LUKE 2: SETT AV PENISRINGER I SILIKON
Bruk: Diss produktene er beregnet på stimulering av penis. Settet består 
av tre separate penisringer i ulike størrelser og én justerbar penisring 
med løkke. Du kan alltids legge på bare en av ringene, eller du kan legge 
på flere ringer samtidig på forskjellige steder. Ringen med den største 
diameteren eller ringen med justerbar størrelse kan også brukes som te-
stikkelring. Fordi penisringen sitter så tett sørger den for økt blodtilførsel 
og utsetter dermed orgasmen. Legg en penisring rundt en slapp penis, 
slik er den også enklest å ta av igjen. Dersom det likevel skulle oppstå 
smerter eller ubehag før ereksjonen dør bort, kan produktet forsiktig 
strekkes og tas av med fingrene. Hvis den etterlater seg et rødt eller til 
og med blått avtrykk, råder vi deg til ikke å bruke den igjen. Dersom 
du lider av en blodkar- eller nervesykdom, blodpropp eller diabetes, bør 
du forhøre deg med legen din før du tar i bruk produktet. Dette er ikke 
noe prevensjonsmiddel, og beskytter ikke mot graviditet eller seksuelt 
overførbare sykdommer.• Spesifikasjoner: bruttovekt (i g): 30; nettovekt 
(i g): 22; diameter min. (i mm): 30; diameter maks (i mm): 60  • Materiale: 
Silikon/ABS-plast

LUKE 3: SENSUELL FJÆRKILER
Bruk: Fjærkileren er beregnet på kjærlig stimulering av hele kroppen. 
Ta av nettet som er trukket over dusken for å beskytte materialet. Stryk 
fjæren mykt over kroppen til partneren din for å stimulere. Må ikke bru-
kes i nærheten av øynene, svelges eller stikkes inn i kroppsåpninger. 
Etter bruk oppbevarer du fjærkileren i beskyttelsesnettet igjen, da hol-
der det myke materialet seg som nytt i lang tid.  • Spesifikasjoner: brut-
tovekt (i g): 14; nettovekt (i g): 11; Lengde min. (i mm): 380; Lengde maks (i 
mm): 380 • Materiale: PVC/kunstig fjær (polyester)

LUKE 4: SILIKONVIBRATOR MED STRUKTUR, 16,5 CM
Bruk: Produktet er beregnet på stimulering av vagina og klito-
ris. Det store skaftet føres inn med tilstrekkelig glidemiddel, det 
lille skaftet skal hvile mot klitoris. • Styring: Før du bruker pro-
duktet trykker du bare på knappen på bunnen. Denne slår pro-
duktet på og av. • Batteri: Legg holdeløkken til vibratoren til side 
for å kunne åpne batterirommet til vibrasjonskulen. Åpne det 
ved å dreie mot klokken. Det lille innleggsbladet i batterirommet 
skal ikke tas ut. Sett inn batteriet og vær oppmerksom på den 
korrekte polariteten, deretter kan du lukke batterirommet igjen. 
• Spesifikasjoner: bruttovekt (i g): 89; nettovekt (i g): 86 Lengde min. (i 
mm): 165; Lengde maks (i mm): 165 Skaftlengde min. (i mm): 100; Skaft-
lengde maks (i mm): 100 diameter min. (i mm): 18; diameter maks (i mm): 
27 • Materiale: Silikon/ABS-plast • Vanntett: Ja • Drives av: 1 x Micro AAA

Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektro-
nisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndte-
ring for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne 
håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5  

           i denne håndboken.

LUKE 5: MASSASJEHANSKE MED KULER I RUSTFRITT STÅL
Bruk: Massasjehansken er beregnet på massasje av hele kroppen. 
Den settes på hånden. Med litt massasjeolje eller massasjekrem glir den 
over kroppen og gir en velgjørende massasje. Pass på at du grundig vas-
ker av eventuelle rester etter bruken. • Spesifikasjoner: bruttovekt (i g): 
203; nettovekt (i g): 198; Lengde min. (i mm): 150; Lengde maks (i mm): 
150; Bredde min. (i mm): 50; Bredde maks (i mm): 80 • Materiale: PVC/
rustfritt stål/ABS-plast

LUKE 6: SATISFYER «HEAT CLIMAX» MED APP OG 
VARMEFUNKSJON
Bruk: Satisfyer Heat Climax er en vibrator med ap-
pstyring og varmefunksjon. Takket være den ergo-
nomiske formen egner den seg ideelt for både anal 
stimulering og G-punkt-stimulering. Ved anal bruk 
må du være spesielt oppmerksom på å la musklene 
slappe av, bruke tilstrekkelig med glidemiddel og gå 
forsiktig frem. Før aldri produktet inn lenger enn til 
bunnen. Etter at et produkt er blitt brukt analt må du 
aldri umiddelbart etterpå føre det inn i skjeden uten 
først å rengjøre det med et antibakterielt middel. • 
Styring: Du kan styre din Satisfyer enten manuelt 
eller via den gratis Satisfyer Connect App. For å koble din Satisfyer 
med appen slår du på Bluetooth-modus ved å holde inne av/på-knappen 
i ca. 4 sekunder til du kjenner en dobbelt haptisk puls. Gå 
til Satisfyer Connect App i «Min Satisfyer» og velg  apparatet for å  
opprette en forbindelse. • Manuell styring: Kontrollpanelet på Heat 
Climax har 3 knapper. Hold den nedre knappen med flere 
sirkler og av/på-symbolet inne i ca. 2 sekunder for å aktivere vibrering. 
På samme måte kan du deaktivere  vibreringen. Gjennom korte 
klikk på den øvre eller nedre sirkelen kan du bevege deg innenfor de 12 
forhåndsinnstilte vibrasjonsprogrammene. Den midtre knappen med 
termometeret aktiverer varmefunksjonen. Hold inne denne knappen én 
gang i ca. 2 sekunder for å aktivere varmefunksjonen. I løpet av de neste 
5 minuttene får produktet en behagelig oppvarming mens en LED-lam-
pe blinker. Så snart produktet er fullstendig oppvarmet, lyser LED-lam-
pen kontinuerlig – selvsagt kan du også bruke vibratoren før det. For 
å deaktivere varmefunksjonen holder du den samme knappen inne i 2 
sekunder igjen. • Batteri: Produktet er oppladbart og kan brukes uten  
ledning. Før vibratoren brukes for første gang må den lades opp 
fullstendig. Til dette bruker du den medfølgende USB-ladekabelen. 
Om nødvendig kan den suppleres med en vanlig 5-volts nettplugg. 
Den første ladingen kan ta opptil åtte timer. Kabelen må kobles 
med begge de magnetiske kontaktene til de metalliske kontakt-
punktene på vibratoren. Dersom ladekabelen ikke fester seg auto-
matisk, forbinder du den med en strømkrets og venter et øyeblikk. 
Magnetvirkningen blir dermed aktivert igjen, og kontakten forbin-
des automatisk. • Spesifikasjoner: Drives av: Litium-ionbatteri 3,7 V; 
bruttovekt (i g): 216; nettovekt (i g): 213; Lengde min. (i mm): 210; Lengde 
maks (i mm): 210 • Materiale: medisinsk silikon, ABS-plast • Vanntett: Ja 
(IPX7) • Ladetid: ca. 3,5 t • Maksimal ladestrøm: 500 mA  • Ladespenning: 
5V • Batterikapasitet: 500 mAh • Batteritid: ca. 50 min. • Oppbevaring-
stemperatur: –5 °C til +60 °C • Grensesnitt: USB • Radiofrekvens: 2402 
MHz – 2480 MHz • Utgangseffekt: +6 dBm.

Artikkelnummer: 001661SF 
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld, Tyskland erklærer at dette produktet 
oppfyller de relevante bestemmelsene i de europeiske 

direktivene 2014/53/EU og 2011/65/EU. Samsvarserklæringen kan ved hjelp 
av artikkelnummeret eller produktnavnet lastes ned på www.satisfyer.
com/compliance.

LUKE 7: SEXY TERNINGSSETT, 3 DELER
Bruk: Terningene fungerer som inspirasjon for et erotisk spill. Den røde 
terningen er trykt med handlinger som skal gjennomføres, den blå med 
en kroppsdel som handlingen skal utføres på, og den grønne med et sted 
som handlingen skal finne sted på. Advarsel: Små deler, må ikke svel-
ges. • Spesifikasjoner: bruttovekt (i g): 53; nettovekt (i g): 47 • Materiale: 
ABS-plast

LUKE 8: PENTHOUSE BODY «NO TABOO»
Bodyen skal kun vaskes for hånd. • Spesifikasjoner: Størrelse: S–L • Ma-
teriale: 92 % nylon og 8 % elastan

LUKE 9: BONDAGE-TAU, 5 M
Bruk: Tauet er beregnet på erotisk rollespill. Det kan brukes for 
å binde hele kroppen eller fungere som bind for håndledd og ankel. Vi 
fraråder nybegynnere å binde ved halsen. Bruk bondagetauet på hele 
kroppen kun hvis du er fortrolig med bindeteknikken. Når dere binder 
med bondagetau, bør dere skaffe dere en nødsaks og prøve denne først. 
Tauet bør av og til vaskes i maskin eller for hånd på 30°. 

Rød Blå Grønn

Tickle Kil Neck Nakke Bathtub Badekar

Lick Slikk Navel Navle Rug Teppe

Suck Sug Nipples Brystvorte Table Bord

Rub Gni Penis Penis Kitchen Kjøkken

Kiss Kyss Butt Rumpe Sofa Sofa

Nibble Bit Vagina Vagina Bed Seng



4

• Spesifikasjoner:  bruttovekt (i g): 84; nettovekt (i g): 81; Lengde min. (i 
mm): 5000; Lengde maks (i mm): 5000 • Materiale: Bomull

LUKE 10: «ANAL RELAX FLUID», 100 ML
Bruk: Anal Relax Fluid virker lett bedøvende og sørger for mer avslappet 
anallex. Den er utelukkende beregnet på utvortes bruk og egner 
seg ikke for bruk med kondomerderfor egner den seg ideelt for bruk 
med sexleketøy. Prevensjon og beskyttelse mot infeksjoner: Væs-
ken er ikke et prevensjonsmiddel, inneholder ingen spermdrepende 
virkestoffer og tilbyr ingen beskyttelse mot infeksjoner. Les pro-
duktmerkingen under «Ingredienser (INCI)» for å se om det finnes 
intoleranse eller allergiutløsende stoffer. Dersom intoleranse opp-
står, må du fjerne produktet med rikelige mengder vann og om nød-
vendig ta kontakt med lege. • Spesifikasjoner: Innhold (i ml): 100; 
bruttovekt (i g): 136 • Ingredienser (INCI): Water, Glycerin, Hydroxyethyl 
Cellulose, Phenoxy Ethanol, Panthenol, Allantoin, Aroma, Benzoic Acid, 
Benzocaine (0.1%), Propylenglycol • Vennligst vær oppmerksom på hold-
barhetsdatoen til væsken. Etter åpning er væsken holdbar i 3 måneder.

LUKE 11: BULLET MED RADIOFJERNSTYRING
Bruk: Produktet er beregnet på stimulering av vagina. Ved hjelp 
av et vannbasert glidemiddel oppnår du den høyeste graden av 
nytelse. • Styring: Før du bruker produktet holder du bare inne 
+-knappen til vibreringen blir aktivert. Med denne knap-
pen går du til neste program. Med –-knappen går du tilbake til 
forrige program, dersom du skulle ønske det. For å slå av produktet 
etter et vellykket oppdrag, må du på nytt holde inne +-knappen. 
• Batteri: Åpne batterirommet på produktet ved å dreie mot 
klokken. Sett inn batteriene og vær oppmerksom på den korrekte po-
lariteten. • Fjernstyring med batteri: Åpne batterirommet på fjernkon-
trollen ved å trykke ned og samtidig skyve bakover. Sett inn batteriene 
og vær oppmerksom på den korrekte polariteten. • Spesifikasjoner: 
bruttovekt (i g): 60; nettovekt (i g): 57; Lengde min. (i mm): 80; Lengde 
maks (i mm): 80 diameter min. (i mm): 24; diameter maks (i mm): 36  • 
Materiale: ABS-plast/PVC • Vanntett: Nei • Drives av: 3 x Micro AAA (ikke 
inkludert i leveransen)

Artikkelnummer: 022854TO
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld, Tyskland erklærer at dette produktet 
oppfyller de relevante bestemmelsene i de  

europeiske direktivene 2014/53/EU og 2011/65/EU. Samsvarserklæringen 
kan ved hjelp av artikkelnummeret eller produktnavnet lastes ned på 
 www.eis.de/compliance.

LUKE 12: FINGERVIBRATOR INKL. BATTERIER, 4,5 CM
Bruk: Bare fest fingervibratoren til fingeren din ved hjelp av holdeløk-
ken. Deretter kan du bruke den for stimulering på hele kroppen, dog kun 
for utvendig stimulering. Produktet må ikke føres inn i kroppsåpninger. 
• Styring: Før du bruker produktet skyver du bare på glidebryteren. 
Denne slår produktet på og av. • Batteri: Med litt teknikk kan du trek-
ke ut vibrasjonskulen som batteriene sitter i fra apparatet. Nå kan du 
åpne batteridekselet med neglen din. Mellom to batterier finner du et 
innleggsblad: Ta det ut. Dersom du ikke får tak på det, kan du bruke en 
pinsett. Hvis du setter inn nye batterier, må du være oppmerksom på 
den korrekte polariteten. • Spesifikasjoner: bruttovekt (i g): 13; nettovekt 
(i g): 10; Lengde min. (i mm): 45; Lengde maks (i mm): 45; diameter min. (i 
mm): 17; diameter maks (i mm): 17 • Materiale: TPE/ABS-plast • Vanntett: 
Nei • Drives av: 1 x LR754

Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektro-
nisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndte-
ring for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne 
håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5  

          i denne håndboken.

LUKE 13: MASSASJELYS KOKOS
Bruk: Voksen i lyset blir flytende for å kunne brukes som pleiende olje 
for partnermassasje. Tenn lyset og la det brenne i 15 minutter. Etter 
at voksen er blitt flytende kan du la det dryppe på partneren din fra 
en avstand på 30 cm og massere det forsiktig inn i huden. • Advars-
ler og sikkerhetsanvisninger: Slukk flammen før bruk. Sjekk tempe-
raturen på oljen før den kommer i kontakt med huden. Ikke brenn ly-
set oppå eller i nærheten av lett brennbare gjenstander. La det alltid 
være minst 30 cm avstand mellom to flammer. Ikke la det brennende 
lyset være uten tilsyn. La lyset brenne utenfor rekkevidde for barn el-
ler dyr. Du må ikke bruke lyset dersom du vet at du er allergisk mot et 
av innholdsstoffene som står oppført nedenfor. Lyset må ikke svelges. 
Unngå kontakt med øynene. Lyset må ikke plasseres på trekkfulle steder og 
må alltid holdes på tilstrekkelig avstand fra brennbare gjenstander 
(f.eks. tekstiler, gardiner). • Spesifikasjoner: Innhold (i ml): 15; bruttovekt 
(i g): 20 • Ingredienser (INCI): sheasmør, palmeolje, bivoks, parfyme 
• Vennligst vær oppmerksom på holdbarhetsdatoen til massasjelyset. 
 Etter åpning er lyset holdbart i 3 måneder.

LUKE 14: ANALDILDO AV SILIKON MED KRYSTALL, 7 CM
Bruk: Produktet er beregnet på analstimulering. Ved oppmerksom på 
å la musklene slappe av, bruke tilstrekkelig med glidemiddel og gå for-
siktig frem. Før aldri produktet inn lenger enn til bunnen. Etter at et pro-
dukt er blitt brukt analt må du aldri umiddelbart etterpå føre det inn i 
skjeden uten først å rengjøre det med et antibakterielt middel.•Spesi-
fikasjoner: bruttovekt (i g): 27; nettovekt (i g): 24; Lengde min. (i mm): 
70; Lengde maks (i mm): 70; skaftlengde min. (i mm): 60; Skaftlengde 
maks (i mm): 60; diameter min. (i mm): 10; diameter maks (i mm): 28 • 
Materiale: Silikon/akryl 

LUKE 15: METALLHÅNDJERN MED PLYSJ
Bruk: Håndjernet er beregnet på nytelsesfull bondagelek. Vi fraråder å 
bruke håndjernet uten plysjtrekket, for å unngå hudirritasjoner. I tilfel-
le nøklene skulle gå tapt, har håndjernet en sikkerhetsspak som åpner 
det. Det bør alltid være en åpning på en fingerbreddes størrelse mellom 
håndleddet og håndjernet, slik at huden ikke kommer i klem. • Spesifi-
kasjoner: bruttovekt (i g): 61; nettovekt (i g): 57 Lengde min. (i mm): 280; 
Lengde maks (i mm): 280 • Materiale: Jern/polyster 

LUKE 16: SOFT TOUCH-VIBRATOR FLAT SPISS, 12,5 CM
Bruk: Produktet er beregnet på stimulering av klitoris eller vagina. Ved 
hjelp av et vannbasert glidemiddel oppnår du den høyeste graden av 
nytelse. • Styring: For å ta i bruk produktet må man dreie den øverste 
delen. Markeringene på siden viser til tre stillinger. Med «Open» kan 
produktet åpnes og utstyres med batterier. Stilling «Off» viser at pro-
duktet er deaktivert. Med «On» aktiverer du vibrering. • Batteri: Åpne 
batterirommet på produktet ved å dreie mot klokken. Sett inn batteri-
et og vær oppmerksom på den korrekte polariteten. • Spesifikasjoner: 
bruttovekt (i g): 47; nettovekt (i g): 46; Lengde min. (i mm): 125; Lengde 
maks (i mm): 125; diameter min. (i mm): 26; diameter maks (i mm): 26; 
• Materiale: ABS-plast • Vanntett: Nei • Drives av: 1 x Mignon AA (ikke 
inkludert i leveransen)

Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektro-
nisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndte-
ring for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne 
håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5  

          i denne håndboken.

LUKE 17: SATISFYER MASTURBATOR EGGCITED, FOR ENGANGSBRUK
Bruk: Produktet er beregnet på stimulering av penis, spesielt penisho-
det. Åpne plastdekselet og ta ut den myke, strukturerte sleeven. Tak-
ket være det spesielle materialet (hydroaktivt TEP) trenger du ikke 
å bruke noe glidemiddel for å oppnå maksimal nytelse: Litt vann eller 
spytt er nok for å gjøre opplevelsen din opphissende og glatt. Mastur-
batoren er beregnet på engangsbruk. • Spesifikasjoner: bruttovekt (i 
g): 44; nettovekt (i g): 43; Lengde min. (i mm): 68; Lengde maks (i mm): 
68; diameter min. (i mm): 52; diameter maks (i mm): 52 • Materiale: TPE/
ABS-plast

LUKE 18: MASSASJEAPPARAT MED TRYKKPUNKTFUNKSJON
Bruk: Produktet er beregnet på massasje og kan i prinsippet brukes 
på hele kroppen, akkurat der du ønsker avspenning. • Styring: De in-
tense vibrasjonene fra massasjeapparatet starter så snart du legger 
det på den kroppsdelen du ønsker å massere med mildt trykk. Takket 
være den bevegelige halsen tilpasser massasjeapparatet seg perfekt 
til kroppen din. • Batteri: Du kan bruke apparatet på to forskjellige 
måter. Alternativ 1 er å koble apparatet til strømnettet: Stikk kabe-
len loddrett inn i åpningen og koble den til USB-porten med en vanlig 
5-volts nettplugg. Apparatet kan brukes umiddelbart. • Advarsel: Pro-
duktet må ikke komme i kontakt med væsker! Støpsler og kontakter 
må være tørre og rene. Alternativ 2 gir deg muligheten til å bruke ap-
paratet uavhengig av en stikkontakt. For å gjøre dette kan du utstyre  
apparatet med batterier på følgende måte: Åpne batterirommet på 
den øvre enden av produktet ved å dreie mot klokken. Sett inn 
batteriene og vær oppmerksom på den korrekte polariteten. • Spesifi-
kasjoner: bruttovekt (i g): 117; nettovekt (i g): 95; høyde min. (i mm): 85; 
høyde maks (i mm): 85; diameter min. (i mm): 62; diameter maks (i mm): 
95 • Materiale: ABS-plast/silikon • Vanntett: Nei

Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektro-
nisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndte-
ring for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne 
håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5  

          i denne håndboken.

LUKE 19: MASSASJEOLJE «PEISKNITRING», 100 ML
Bruk: Massasjeoljen egner seg for partnermassasje, og også som fuk-
tighetspleie for huden. Hell litt olje i hendene og varm den lett opp 
ved å gni. Fordel oljen på kroppen til partneren din og arbeid den 
inn i huden med myke sirkelbevegelser. Til daglig pleie kan oljen for-
deles tynt på hele kroppen og masseres forsiktig inn. Vent med å kle 
på deg til oljen er fullstendig trukket inn, ellers kan det oppstå ol-
jeflekker. • Spesifikasjoner:  Innhold (i ml): 100; bruttovekt (i g): 136 
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• Ingredienser (INCI):  Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, 
Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limone-
ne, Citronellol, Coumarin, Geraniol • Vennligst vær oppmerksom på 
holdbarhetsdatoen til massasjeoljen. Etter åpning er massasjeoljen 
holdbar i 3 måneder.

LUKE 20: PENTHOUSE BODYSTOCKING «VILT VIRUS»
Bodystockingen skal kun vaskes for hånd. • Spesifikasjoner: Størrelse: 
S–L • Materiale: 88 % nylon og 12 % elastan

LUKE 21: SATISFYER «ELASTIC JOY»
Bruk: Satisfyer Elastic Joy er en multifunksjonell vibrator. Takket være 
den ergonomiske formen og smidigheten egner den seg for utallige 
bruksområder: Bruk den som penisring, klitorisvibrator, partnervibra-
tor og mye, mye mer. Ved anal bruk må du være spesielt oppmerksom 
på å la musklene slappe av, bruke tilstrekkelig med glidemiddel og gå 
forsiktig frem. Før aldri produktet inn lenger enn til midten. Etter at et 
produkt er blitt brukt analt må du aldri umiddelbart etterpå føre det 
inn i skjeden uten først å rengjøre det med et antibakterielt middel. • 
Styring: Kontrollpanelet på Elastic Joy har 2 knapper. Av/på-knap-
pen er den knappen som befinner seg nærmest midten på apparatet. 
Aktiver vibrasjonen ved å holde inne denne knappen i ca. 2 sekunder. 
Med hvert ekstra trykk på denne knappen bytter du til neste vibra-
sjonsrytme. Ved å trykke på den andre knappen kan du gå tilbake til 
en tidligere vibrasjonsrytme. I alt finnes det 10 vibrasjonsrytmer. Ved 
å holde inne av/på-knappen igjen i ca. 2 sekunder deaktiverer du vi-
brasjonen. • Batteri: Produktet er oppladbart og kan brukes uten  
ledning. Før vibratoren brukes for første gang må den lades opp 
fullstendig. Alle ladekabler som er merket med Satisfyer, kan bru-
kes med alle Satisfyer-produkter. For opplading kan du bruke 
USB-ladekabelen som fulgte med Satisfyer Heat Climax i luke 6. 
Om nødvendig kan den suppleres med en vanlig 5-volts nett-
plugg. Den første ladingen kan ta opptil åtte timer. Kabelen må 
kobles med begge de magnetiske kontaktene til de metalliske  
kontaktpunktene på vibratoren. Dersom ladekabelen ikke fes-
ter seg automatisk, forbinder du den med en strømkrets og ven-
ter et øyeblikk. Magnetvirkningen blir dermed aktivert igjen, og 
kontakten forbindes automatisk. • Spesifikasjoner: Drives av: Li-
tium-ionbatteri 3,7 V; bruttovekt (i g): 72; nettovekt (i g): 69; Leng-
de min. (i mm): 200; Lengde maks (i mm): 200 • Materiale: medi- 
sinsk silikon, ABS-plast • Vanntett: Ja (IPX7) • Ladetid: ca. 1,5 t • Mak-
simal ladestrøm: 200 mA • Ladespenning: 5 V  • Batterikapasitet: 
 200 mAh • Batteritid: ca. 40 min • Oppbevaringstemperatur: –5 °C til 
+60 °C • Grensesnitt: USB

Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektro-
nisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndte-
ring for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne 
håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5  

          i denne håndboken.

LUKE 22: ØYEBIND I SATENG
Bruk: Øyebindet er beregnet på å være et erotisk aksessoar for en sexy 
juleoverraskelse. Det kan enkelt bindes sammen bak hodet, og størrel-
sen kan tilpasses individuelt. Dersom hudirritasjoner oppstår, må du 
ikke lenger bruke øyebindet. Det skal vaskes for hånd. • Materiale: 100 
% polyester

LUKE 23: ORGASME-GEL
Bruk: Glidemiddelet dryppes helt enkelt på kroppsdelen eller på 
kondomet som er rullet ut på den erigert penisen og deretter for-
delt utover med fingeren. Av hygieniske grunner anbefaler at man 
vasker hendene grundig før bruk. Når man fordeler ut glidemiddelet, 
må man være forsiktig så man ikke skader kondomet med neglen. Gli-
demiddelet er vannbasert. Det betyr at det ikke forårsaker en klebrig 
følelse og at det kan vaskes helt av med vann, det kan på den annen 
side lett tørke inn. Dessuten kan det brukes med alle seksuelle velvære-
produkter, uansett hvilket materiale de er laget av. • Informasjon om gli-
demiddelet: Det olje- og fettfrie glidemiddelet er et medisinsk produkt 
for bruk på huden, i intimområdet, med alle slags kondomer og seksu-
elle velværeprodukter. Det oppfyller de strenge kravene til europeisk 
direktiv 93/42/EEC for medisinsk utstyr og den tyske Medisinprodukt-
loven (Medizinproduktegesetz). Kvaliteten er bevart gjennom bruken 
av utvalgte råstoffer, overvåkede produksjonsprosesser og omfatten-
de tester. Det er blitt testet og godkjent for kompatibilitet med hud og 
slimhinne samt kondomkompatibilitet. • Andre anvisninger: Glidemidler 
reduserer friksjon og forbedrer samtidig glideevnen, derfor anbefaler vi 
dem for bruk under så vel samleie som med sexleketøy. Smerter og lette 
sår i det ømfintlige intimområdet kan dermed forebygges, dessuten er 
det sikrere å bruke kondom på grunn av den minskede friksjonen. Pre-
vensjon og beskyttelse mot infeksjoner: Væsken er ikke et prevensjons-
middel, inneholder ingen spermdrepende virkestoffer og tilbyr ingen 
beskyttelse mot infeksjoner. Hvis man ønsker å få barn: Gynekologer 
anbefaler at man begrenser bruken av glidemidler dersom man ønsker 
å få barn, eller å avstå fra det fullstendig for å være på den sikre si-
den, da de kan gjøre befruktning vanskeligere. Les produktmerkingen 

under «Ingredienser (INCI)» for å se om det finnes intoleranse eller aller-
giutløsende stoffer. Dersom intoleranse oppstår, må du fjerne produktet 
som beskrevet ovenfor og om nødvendig ta kontakt med lege. • Spesi-
fikasjoner: Innhold (i ml): 100; bruttovekt (i g): 136 • Ingredienser (INCI):  
Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Benzo-
ate, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma • Vennligst  
vær oppmerksom på holdbarhetsdatoen til glidemiddelet. Etter åpning 
er glidemiddelet holdbart i 3 måneder.

LUKE 24: SATISFYER PRO 2+
Bruk: Produktet er beregnet på stimulering av klitoris, og må ikke føres 
inn i skjeden. Spre kjønnsleppene lett fra hverandre og plasser vibrator-
hodet mot klitoris. Så snart apparatet er riktig posisjonert, må du ikke 
bevege mer på det. • Styring: For å starte produktet trenger du bare 
å holde inne av/på-knappen til trykkbølgene begynner på det laveste 
nivået. For å øke intensiteten trykker du på den samme knappen, for 
å redusere intensiteten trykker du på knappen med færre bølger. For å 
deaktivere trykkbølgene trykker du på av/på-knappen igjen og holder 
den inne. Du kan styre de ekstra vibrasjonene ved hjelp av enkeltknap-
pen med bølgesymbol: Trykk og hold inne for å aktivere eller deaktivere 
vibrasjonen, trykk kort for å veksle mellom vibrasjonsrytmene. • Batte-
ri: Produktet er oppladbart og kan brukes uten ledning. Før vibratoren 
brukes for første gang må den lades opp fullstendig. Alle ladekabler 
som er merket med Satisfyer, kan brukes med alle Satisfyer-produkter. 
For opplading kan du bruke USB-ladekabelen som fulgte med Satisfyer 
Heat Climax i luke 6. Om nødvendig kan den suppleres med en vanlig 
5-volts nettplugg. Den første ladingen kan ta opptil åtte timer. Kabe-
len må kobles med begge de magnetiske kontaktene til de metalliske  
kontaktpunktene på vibratoren. Dersom ladekabelen ikke fes-
ter seg automatisk, forbinder du den med en strømkrets og venter 
et øyeblikk. Magnetvirkningen blir dermed aktivert igjen, og 
kontakten forbindes automatisk. • Spesifikasjoner: Drives av: 
Litium-ionbatteri 3,7 V; bruttovekt (i g): 188; nettovekt (i g): 182; 
 Lengde min. (i mm): 165; Lengde maks (i mm): 165 • Materiale: medisinsk sili-
kon, ABS-plast• Vanntett: Ja (IPX7) • Ladetid: ca. 4 t •Maksimal ladestrøm: 
500 mA  • Ladespenning: 5 V  • Batterikapasitet:  450 mAh  • Batteritid: 
ca. 60 min • Oppbevaringstemperatur: –5 °C til +60 °C • Grensesnitt: 
USB

Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektro-
nisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndte-
ring for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne 
håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5  

          i denne håndboken.

* Forklaringer til opplysningene som er gitt under 1):
Med angivelsen «bruttovekt» menes apparat inkludert emballasje. Med 
angivelsen «nettovekt» menes apparatets egenvekt. Hvis batterier er 
inkludert i leveransen, er disse regnet med i nettovekten. 

2) Problemløsning
Dersom det finnes mangler eller problemer med produktet, må du ta 
kontakt med forhandleren der du kjøpte kalenderen. For alle tekniske 
spørsmål så vel som håndtering av produktene må du gjerne skrive til 
info@satisfyer.com.

3) Advarsler og sikkerhetsanvisninger
Adventskalenderen og innholdet i de enkelte lukene er sexleketøy for 
voksne, ikke medisinske produkter (med unntakav glidemiddelet 
i luke 23) eller produkter med medisinsk eller annen legende virk-
ning. For korrekt bruk må man ta i hensyn til punktene som er 
nevnt under 1) så vel som de advarslene og sikkerhetsanvis-
ningene som står oppført her:  Anvisning for driftstid per bruk: 
Den elektriske driftstiden til apparatet per bruk må ikke 
overstige en periode på 45 minutter. Etter denne perioden må man 
slå av apparatet i minst 15 minutter før man bruker det videre, 
slik at det kan kjøle seg ned igjen. En lengre sammenhengende 
driftstid enn det som er angitt her, må absolutt unngås. Fare for ska-
de ved bruk av piercing eller smykke! Fjern piercinger eller smykker i 
intimområdet før du bruker seksuelle velværeprodukter dersom disse 
kan være til besvær. Fare for skade ved irritert eller skadet hud! Ikke 
bruk apparatene dersom du har irritert eller skadet hud. Avbryt bru-
ken dersom smerter og/eller ubehag oppstår under bruk.  Ikke bruk 
apparatene dersom de er: – uvanlig varme – mekanisk skadede eller 
deformerte – er misfargede. Fare for skade for barn! Oppbevar kalen-
deren så vel som innholdet utenfor barns rekkevidde. Supplerende an-
visninger ved elektroniske produkter. Fare for skade gjennom brann/
antennelse. Ikke slukk apparatene med vann. Ikke kast apparatene i ild. 
Fare for skade på grunn av defekte batterier (på batteridrevne appa-
rater). Ved ukorrekt håndtering kan batterier avgi varme ukontrollert. 
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I slike tilfeller må hele produktet kasseres på korrekt måte. Fare for 
skade ved elektrisk støt (på batteridrevne apparater). Væske kan på-
føre skader på ladekretsen og sette din helse i fare. Ta apparatene fra 
hverandre når du rengjør ladekretsen/strømkretsen. Fare for skade ved 
kontakt med væsker under lading (på batteridrevne apparater). Kon-
takter og støpsler må være tørre og rene. Unngå at apparater kommer 
 i kontakt med væsker under lading. Fare for skade på grunn av 
magnetiske felt! Magnetiske felt kan virke inn på mekaniske og elek-
troniske komponenter, f.eks. pacemakere. Ikke bruk apparatet rett 
over en pacemaker. Ta kontakt med legen din for mer informasjon. 
Ikke la kort med magnetstriper (f.eks. kredittkort) være i nærheten 
av produktet, da disse kan skades av magnetene på produktet. Fare 
for skade på grunn av skiftende temperaturer i omgivelse-
ne! Skiftende temperaturer i omgivelsene (f.eks. under transport) 
kan føre til dannelse av kondensvann. Ikke ta i bruk apparate-
ne før de har tilpasset seg den nye omgivelsestemperaturen. Fare 
for skade på grunn av for lang lading! (på batteridrevne apparater). 
Etter hver lading må du skille ladekabelen fra strømkretsen. Fare for 
skade på grunn av feilaktig reparasjon! Ikke åpne apparatene med 
makt for å foreta reparasjoner selv. Ikke stikk spisse gjenstander inn i 
apparatene.

4) Ytterligere bruksanvisninger
– Produktene i kalenderen må utelukkende brukes og betjenes i henhold til  
bruksanvisningen. – Produktene i kalenderen skal rengjøres før og etter 
hver gang de brukes. – I tilfelle av svangerskap, bruk av pacemaker, 
diabetes, blodkarsykdommer, blodpropp, ved problemer i forbindelse 
med bruken o.l., bør du ta kontakt med legen din før du tar 
i bruk produktene. – Oppbevar produktene i romtemperatur, mellom 
 0 °C – 40 °C. Ved en oppbevaringstemperatur på under 0 °C el-
ler over 40 °C er det ikke lenger garantert at produktet funge-
rer som det skal. – Væskene i kalenderen (massasjeolje, afro-
disiaka) er utelukkende beregnet på utvortes bruk og må aldri 
svelges. Glidemidlene må heller aldri svelges. De har ingen preven-
tiv virkning og beskytter ikke mot seksuelt overføre sykdommer. 
Vær oppmerksom på utløpsdatoen så vel som holdbarhetstiden  
fra produktet åpnes. Vi fraråder uttrykkelig å bruke produk-
tet etter utløpsdatoen. – Sikker og behagelig bruk av sexleke-
tøyene garanteres best i kombinasjon med et vannbasert gli-
demiddel (f.eks. Waterglide). Ikke bruk glidemidler som ikke er 
vannbaserte, da kan materialet på produktet skades. Vi fra-
råder også bruk uten glidemiddel, for å unngå hudirritasjoner.  
– Ikke stimuler et område i mer enn 15 minutter, for å unngå overstimu-
lering. Det gjelder for alle typer av produkter (vibratorer, dildoer, kjær-
lighetskuler, penisringer osv.)

5) CE-anvisninger for elektroniske produkter
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland er-

klærer at alle elektroniske produkter oppfyller de relevante 
bestemmelsene i de europeiske direktivene 2014/30/EU og 
2011/65/EU. 

6) Generelle anvisninger for håndtering av elektrisk og elektronisk ut-
styr (WEEE) og batterier samt avfallshåndtering

Dette elektroniske apparatet ble lagt ut på markedet for salg 
første gang den 13. august 2005. De elektroniske apparatene og 
elektronikkdelene som er inkludert i leveransen, må i henhold 
til det europeiske WEEE-direktivet og den tyske Elektro- og 
elektronikkloven (ElektroG) ikke kastes sammen med hushold-
ningsavfall. Når et produkts levetid er over, må du kaste det på 
et kommunalt innsamlingspunkt. Ved retur informerer vi deg 

gjerne om et egnet innsamlingspunkt i nærheten av deg. 
Anvisninger for batterihåndtering: I forbindelse med batteridrift er vi 
i henhold til batteriforskriftene som forhandler forpliktet til å opplyse 
deg som forbruker om følgende: Du er etter loven forpliktet til å retur-
nere batterier. Du kan sende disse til oss etter bruk, returnere dem på 
et kommunalt innsamlingspunkt eller kostnadsfritt hos din forhandler. 
Produktene er merket som følger:

Disse symbolene indikerer at bat-
terier ikke må kastes sammen med 
husholdningsavfall og at batterier 
som inneholder skadelige stoffer er 
merket med et av disse symbolene – 
en søppelkasse med et kryss over og 
det kjemiske symbolet for innhold av 

skadelige tungmetaller. De nevnte symbolene betyr i detalj: Pb = batte-
riet inneholder bly, Cd = batteriet inneholder kadmium, Hg = batteriet 
inneholder kvikksølv.
Anvisninger for litiumbatterier: Også disse faller under batteriforskrif-
tene. I tillegg til informasjonen ovenfor gjør vi oppmerksom på følgen-
de: Når du returnerer litiumbatterier eller andre gamle batterier til en 
forhandler eller offentlig renovasjon, må du sørge for at batteriene er 
fullstendig utladet. Dessuten ber vi deg om å isolere kontaktflatene på 
batteriene med tape for å forhindre en potensiell brannfare. Disse kon-
taktflatene er merket med «+» og «–».

7) Anvisninger for garanti
Vi tilbyr deg 10 års garanti for varene våre! Dersom noe i løpet av 10 år 
skulle gå i stykker midt i kampens hete, kan du når som helst returnere 
den defekte varen til oss, så tilbakebetaler vi hele kjøpsprisen. Garantiti-
den gjelder ikke for kondomer, glidemidler, massasjeolje, afrodisiaka og 
kampanjeprodukter. Gjennom denne garantien er dine lovpålagte ga-
rantirettigheter ikke begrenset. Dessuten gir vi deg etter at den lovpå-
lagte 14-dagers retten til å heve et kjøp er utløpt, et ekstra pengene-til-
bake-løfte som gjelder i 365 dager, for alle varer! Mer om dette finner du 
på https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck.

8) a. Produsentinformasjon og kontakt
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland Tlf.: +49 
0800-4450000, Faks: +49 0800-4460000, E-post: info@satisfyer.com

Ansvarlig importør/produsent for følgende produkter:
Luke 1: Massasjeolje «Vintermagi»
Luke 10: Afrodisiakum «Anal Relax Fluid» 
Luke 19: Massasjeolje «Peisknitring»
Luke 23: Glidemiddel «Orgasme-gel»

Amor Gummiwaren GmbH, August‐Rost‐Straße 4, 99310 Arnstadt, 
Tyskland, E‐post: info@amor.ag, Tlf.: +49 3628 66 287 0, Faks:  
+49 3628 66287 59
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Navnet Bluetooth® og Bluetooth-logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. 
Enhver bruk av disse merkene av EIS GmbH skjer på lisens. Apple, Apple-logoen og Apple Watch er 
varemerker som tilhører Apple Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører 
Google LLC. Satisfyer-appen og Bluetooth®-funksjonen er tilgjengelig på ett av følgende produkter.

•    Skap dine egne vibrasjonsmønstre og del dem 
     med andre brukere over hele verden

•   Gjør lyder fra omgivelsene om til vibrasjonsprogrammer 
     ved hjelp av mikrofonen på mobilen din

•    Opplev vibrasjoner til rytmen av spillelisten din 
 på Spotify eller andre strømmetjenester

•    Bruk mobiltelefonen din som fjernkontroll  
via Bluetooth eller internett

•    Styr Satisfyer-enheter til andre brukere live i videochatter 

Sensasjonelle funksjoner 
i en sensasjonell app

Illustrasjonsfoto. Tatt med modell. 

#LoveNextLevel


