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CZ | Před prvním uvedením hraček z adventního kalendáře do provo-
zu si prosím pozorně a kompletně přečtěte tento návod a dodržujte 
především bezpečnostní upozornění a pokyny z kapitoly 3 a pokyny 
k používání v kapitole 4. Tento návod si uschovejte, protože obsahuje 
důležité informace k bezpečnému provozu a k technickým a zákonným 
informačním povinnostem, které pro Vás mohou být důležité i později. 

1) Použití produktů*

OKÉNKO 1: MASÁŽNÍ OLEJ „ZIMNÍ ZÁZRAK“, 100 ML
Použití: Masážní olej je vhodný k partnerské masáži, ale hodí se i jako 
pleťový hydratační olej. Do dlaně nalijte trochu oleje a třením rukou leh-
ce ohřejte. Olej nyní naneste na pokožku partnera a jemnými kroužícími 
pohyby ji vmasírujte do kůže. Pro každodenní péči o pokožku lze olej v 
tenké vrstvě nanést na celé tělo a jemně vmasírovat. Než se oblečete vy-
čkejte do plného vsáknutí oleje, jinak mohou vzniknout skvrny od oleje. 
• Specifikace:  Obsah (v ml): 100, hmotnost brutto (v g): 136 • Složky 
(INCI): Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campes-
tris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Eugenol, Linalool, 
Geraniol, Citronellol, Citral • Dbejte na datum minimální trvanlivosti 
masážního oleje. Po otevření má masážní olej trvanlivost 3 měsíce.

OKÉNKO 2: SADA EREKČNÍCH KROUŽKŮ ZE SILIKONU
Použití: Tvé erotické pomůcky jsou určené k stimulaci penisu. Sada se 
skládá ze tří jednotlivých erekčních kroužků v různých velikostech a jed-
noho nastavitelného erekčního kroužku s poutkem. Kroužek lze použít 
buď vždy jeden, nebo také více kroužků současně na různých místech. 
Kroužek s největším průměrem nebo kroužek s nastavitelnou velikostí 
lze použít i jako návlek na varlata. Erekční kroužky penis přiškrtí a po-
může udržet krev, která by jinak z penisu odtekla, čímž prodlouží orgas-
mus. Erekční kroužek nasaďte na penis bez erekce, stejně tak ho můžete 
úplně jednoduše opět odstranit. Máte-li ale během erekce bolesti nebo 
nepříjemné pocity, měl byste produkt opatrně prsty roztáhnout a od-
stranit. Zanechá-li červený nebo dokonce modrý obtisk, další používání 
nedoporučujeme. Trpíte-li nemocemi cév, nervů nebo srážlivostí krve, 
konzultujte před použitím produktu svého lékaře. Nejedná se o antikon-
cepci a produkt nechrání před těhotenstvím nebo sexuálně přenosnými 
nemocemi. • Specifikace: 100, hmotnost brutto (v g): 30; hmotnost netto 
(v g): 22; průměr min (in mm): 30; průměr max (in mm): 60  • Materiál: 
Silikon / ABS umělá hmota

OKÉNKO 3: SMYSLNÉ EROTICKÉ PEŘÍČKO PRO LECHTÁNÍ KLITORISU
Použití: Erotické peříčko je určené ke stimulaci celého těla. Odstraňte 
síťku, kterou je materiál chráněný. Přejíždějte jemně po těle svého part-
nera/partnerky a stimulujte ho/ji. Nepoužívejte produkt v okolí očí, není 
určeno k polknutí a k zavádění do otvorů. Po použití peříčko opět uložte 
do síťky, jemný materiál zůstane dlouho jako nový.  • Specifikace: Hmot-
nost brutto (v g): 14; hmotnost netto (v g): 11; délka min (v mm): 380; délka 
max (v mm): 380 • Materiál: PVC / umělé peří (polyester)

OKÉNKO 4: SILIKONOVÝ VIBRÁTOR SE STRUKTUROU, 16,5 CM
Použití: Tvé erotické pomůcky jsou určeny k vaginální a klitorální sti-
mulaci. Velký hrot se zavede s dostatečným množstvím lubrikantu, 
malý hrot by se měl dotýkat klitorisu. • Řízení: Pro uvedení hračky do 
provozu je jednoduše stisknete tlačítko. Tím se produkt zapíná a vypíná. 
• Baterie: Pro otevření přihrádky baterie odklopte úchytku vibrátoru na 
stranu. Přihrádku otevřete otáčením proti směru hodinových ručiček. 
Lístek pro vložení v přihrádce baterie se neodstraňuje. Vložte baterii a 
dbejte na správné pólování, následně je možné přihrádku opět uzavřít. 
• Specifikace: Hmotnost brutto (v g): 89; hmotnost netto (v g): 86; délka 
min (v mm): 165; délka max (v mm): 165; délka držáku min (v mm): 100; 
délka držáku max (v mm): 100; průměr min (in mm): 18; průměr max (in 
mm): 27 • Materiál: Silikon / ABS umělá hmota • Vodotěsný: Ano • Provoz 
s: 1 x Micro AAA

Pokyny v souladu se zákonem o elektrických 
přístrojích/směrnicí o OEEZ k tomuto produktu naj-
dete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najde-
te v kapitole 5 tohoto návodu.

OKÉNKO 5: MASÁŽNÍ RUKAVICE S KULIČKAMI Z UŠLECHTILÉ OCELI
Použití: Masážní rukavice je určená k masážím celého těla. Nosí se nav-
lečená na ruce. S trochou masážního oleje nebo masážním krémem pře-
jíždíte po celém těle a příjemně ho masírujete. Nezapomeňte případné 
zbytky po použití důkladně smýt. • Specifikace: 100, hmotnost brutto (v 
g): 203; hmotnost netto (v g): 198; délka min (v mm): 150; délka max (v 
mm): 150; šířka min (v mm): 50; šířka max (v mm): 80 • Materiál: PVC / 
ušlechtilá ocel / ABC umělá hmota

OKÉNKO 6: SATISFYER „HEAT CLIMAX“ S APLIKACÍ A 
FUNKCÍ OHŘÍVÁNÍ
Použití: Heat Climax od firmy Satisfyer je vibrátor 
řízený aplikací s ohřívací funkcí. Díky své ergonomické 
formě je ideální pro anální stimulaci i stimulaci bodu 
G. Především při análním používání dbejte na 
uvolnění, dostatečné množství lubrikantu na bázi vody a 
opatrný postup. Nikdy nezavádějte produkt hlouběji 
než k držáku. Nikdy nezavádějte hračku po análním 
použití hned poté vaginálně bez předchozího 
antibakteriálního očištění. • Řízení: Svou hračku od 
Satisfyer můžete řídit buď manuálně nebo bezplatnou 
aplikací od Satisfyer. Pro propojení Vaší erotické hračky 
s aplikací spusťte stlačením po cca. 4 sekundy režim Bluetooth dokud 
neucítíte dvojitý haptický pulz. Pro vytvoření spojení zapněte aplika-
ci Satisfyer a přejděte do „Můj Satisfyer“ a zvolte přístroj. • Manuální 
řízení: Ovládací pole Heat Climax má 3 tlačítka. Pro aktivaci vibrací 
erotické hračky držte spodní tlačítko s více kroužky a symbolem zap/
vyp po dobu cca. 2 sekund. Stejně tak můžete vibrace opět deaktivo-
vat. Krátkým kliknutím na horní nebo spodní kolečko si můžete zvolit 
jeden z 12 přednastavených vibračních programů. Střední tlačítko s tep-
loměrem aktivuje funkci ohřívání. Pro aktivaci funkce ohřívání tlačítko 
stiskněte jednou po dobu 2 sekund. Během dalších 5 minut se hračka 
příjemně ohřeje, během této doby bliká LED. Jakmile se hračka zcela 
ohřála, svítí LED nepřetržitě - hračku ale samozřejmě můžete použí-
vat již před tím. K deaktivaci funkce ohřívání stiskněte stejné tlačítko 
opět po dobu 2 sekund. • Baterie: Hračku lze opětně nabít a umožňu-
je jednoduché a bezkabelové ovládání. Před prvním použitím je třeba 
produkt zcela nabít. K tomu použijete přiložení nabíjecí kabel USB. V 
případě potřeby ho lze doplnit běžným konektorem s 5V. První proces 
nabíjení může trvat až osm hodin. Kabel musí být oběma magnetickými 
kontakty připevněn na k tomu určených kovových kontaktních místech 
hračky. Nedrží-li nabíjecí kabel sám, propojte ho s obvodem proudu a 
chvíli počkejte. Tím se opět aktivuje působení magnetu a kontakty se 
automaticky spojí. • Specifikace: Provoz s: Lithium-iontový akumulátor 
3,7V; hmotnost brutto (in g): 216; hmotnost netto (v g): 213; délka min (v 
mm): 210; délka max (v mm): 210 • Materiál: lékařský silikon, ABS umělá 
hmota • Vodotěsný: Ano (IPX7) • Doba nabíjení: cca. 3,5h • Maximální 
nabíjecí proud: 500 mA  •  Nabíjecí napětí: 5V • Kapacita akumulátoru: 
500 mAh • Provozní doba akumulátoru: cca. 50 min • Skladovací teplo-
ta: -5°C - +60°C • Rozhraní: USB • Rádiová frekvence: 2402 MHz – 2480 
MHz • Výkon na výstupu: +6 dBm.

Číslo výrobku: 001661SF 
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld prohlašuje, že tento produkt je v souladu 
s příslušnými ustanoveními příslušných evropských 

směrnic 2014/53/EU a 2011/65/EU. Prohlášení o shodě lze pod příslušným 
číslem nebo názvem produktu stáhnout na webových stránkách  www.
satisfyer.com/compliance.

OKÉNKO 7: SEXY SADA HRACÍCH KOSTEK, 3 DÍLY
Použití: Kostky jsou určeny pro inspiraci pro erotickou hru. Červená 
kostka obsahuje akce, které je třeba provést, modrá částí těla, na které 
má být akce provedena a zelená místem, kde se má hra provést. Po-
zor, jedná se o malé části, nebezpečí spolknutí. • Specifikace: Hmotnost 
brutto (v g): 53; hmotnost netto (v g): 47 • Materiál: ABS umělá hmota

OKÉNKO 8: PENTHOUSE BODY „NO TABOO“
Tělo je třeba omýt pouze ručně. • Specifikace:  Velikost: S-L • Materiál: 
92% nylon a 8% elastan

OKÉNKO 9: LANO PRO BONDAGE, 5 M
Použití: Lano pro erotické hry s přidělenými rolemi, lze použít pro spou-
tání celého těla nebo k spoutání rukou a nohou. Začátečníci by neměli 
lano používat k poutání na krku. K poutání na celém těle používejte lano 
pouze v případě, že zvládáte techniku poutání s lanem. Před poutáním 
lanem na bondage je vhodné připravit si předem nůžky pro případ nou-
ze a předem je vyzkoušet. Lano je třeba občas vyprat v pračce nebo ruč-
ně při 30°. • Specifikace: Hmotnost brutto (v g): 84; hmotnost netto (v g): 
81; délka min (v mm): 5000; délka max (v mm): 5000 • Materiál: bavlna

červená modrá zelená

šimrání lechtání krk šíje vana vana

lízat lízat břicho břicho koberec koberec

vysát sát bradavky bradavky stůl stůl

třít třít penis penis kuchyň kuchyň

líbat líbat zadek zadek gauč gauč

okusovat okusovat vagína vagína postel postel
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OKÉNKO 10: „ANAL RELAX FLUID“, 100 ML
Použití: Anal Relax Fluid působí lehce anesteticky a vytváří tak možnost 
pro uvolněnější anální hrátky. Prostředek je určen výhradně k vnějšímu 
použití a je nevhodný pro použití s kondomy, proto je ideální především 
pro použití s různými erotickými hračkami. Antikoncepce a ochrana 
proti infekcím: Fluid není antikoncepční prostředek, neobsahuje žádné 
spermicidní látky a neposkytuje žádnou ochranu proti infekcím. O ne-
kompatibilních nebo alergenních látkách se informujte v označení pro-
duktu pod „Ingredience (INCI)“. Projeví-li se nesnášenlivost vůči některé 
složce produktu, odstraňte produkt dostatečným množstvím vody a 
obraťte se případně na lékaře.• Specifikace: Obsah (v ml): 100; hmotnost 
brutto (v g): 136 • Složky (INCI): Voda, glycerín, hydroxyethyl celulózy, 
phenoxyethanol, panthenol, alantoin, aroma, benzoic acid, benzokain 
(0.1%), propylenglykol •  Dbejte prosím na datum minimální trvanlivosti 
fluidu. Po otevření má fluid trvanlivost 3 měsíce.

OKÉNKO 11: VIBRAČNÍ BULLET S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
Použití: Tato erotická pomůcka je určena k vaginální stimulaci. S tro-
chou lubrikantu na bázi vody dosáhnete největší rozkoše. • Řízení: Pro 
uvedení hračky do provozu jednoduše stisknete tlačítko + do doby, než 
se aktivuje vibrace. Tímto tlačítkem přepnete vždy na další program. 
Tlačítko - se v případě potřeby vrátíte na předchozí program. Pro vy-
pnutí erotické hračky po úspěšném použití je třeba opět zmáčknout +. 
• Baterie: Přihrádku pro baterie otevřete jednoduše otáčením přihrád-
ky proti směru hodinových ručiček. Vložte baterie a dodržujte správné 
pólování. • Baterie dálkového ovládání: Přihrádku na baterie dálkového 
ovládání otevřete stisknutím a současným posunutím dozadu. Vložte 
baterie a dodržujte správné pólování. • Specifikace: Hmotnost brutto (v 
g): 60; hmotnost netto (v g): 57; délka min (v mm): 80; délka max (v mm): 
80; průměr min (in mm): 24; průměr max (in mm): 36 • Materiál: Silikon 
/ ABS umělá hmota • Vodotěsný: Ne • Provoz s: 3 x Micro AAA (nejsou 
obsahem dodávky)

Číslo výrobku: 022854TO
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld prohlašuje, že tento produkt je v souladu 
s příslušnými ustanoveními příslušných evropských 

směrnic 2014/53/EU a 2011/65/EU. Prohlášení o shodě lze pod příslušným 
číslem nebo názvem produktu stáhnout na webových stránkách  www.
satisfyer.com/compliance.

OKÉNKO 12: PRSTOVÝ VIBRÁTOR VČETNĚ BATERIÍ, 4,5 CM
Použití: Prstový vibrátor upevněte úplně jednoduše pomocí poutka na 
prst. Následně ho můžete použít k stimulaci celého těla, ale pouze k 
vnější stimulaci. Erotickou hračku nezavádějte do otvorů. • Řízení: Pro 
uvedení pomůcky do provozu pouze jednoduše stisknete tlačítko. Tím se 
produkt zapíná a vypíná. • Baterie: Vibrační bullet, ve kterém jsou upev-
něny baterie, můžete jemně vytáhnout z erotické hračky. Přihrádku ba-
terie lze otevřít pomocí nehtu. Mezi dvěma bateriemi je vložený papírek: 
ten odstraňte. Nelze-li ho uchopit, použijte pinzetu. Chcete-li vložit nové 
baterie, dodržujte správné pólování. • Specifikace: Hmotnost brutto (v 
g): 13; hmotnost netto (v g): 10; délka min (v mm): 45; délka max (v mm): 
45; průměr min (in mm): 17; průměr max (in mm): 17 • Materiál: Silikon / 
ABS umělá hmota • Vodotěsný: Ne • Provoz s: 1 x LR754

Pokyny v souladu se zákonem o elektrických 
přístrojích/směrnicí oOEEZ k tomuto produktu naj-
dete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najde-
te v kapitole 5 tohoto návodu.

OKÉNKO 13: MASÁŽNÍ SVÍČKA KOKOSOVÁ
Použití: Vosk svíčky se teplem přemění na příjemný olej pro partner-
ské masáže. Zapalte svíčku a nechte ji 15 minut hořet. Jakmile se vosk 
rozehřeje, můžete ho ze vzdálenosti 30 cm kapat na svého partnera a 
jemně masírovat do kůže. •  Upozornění na rizika a bezpečnost: Před 
použitím zhasněte plamen. Před kontaktem s kůží zkontrolujte teplotu 
oleje. Svíčku nenechávejte hořet na nebo v blízkosti lehce hořlavých 
předmětů. Vždy dodržujte minimální vzdálenost 30 cm mezi dvěma pla-
meny. Hořící svíčku nenechávejte nikdy bez dozoru. Nenechávejte nikdy 
hořet v blízkosti dosahu dětí nebo zvířat. U známých alergií před pou-
žitím zkontrolujte na níže uvedené obsažené látky. Svíčku nepolykejte. 
Zabraňte kontaktu se zrakem. Svíčku nikdy neumísťujte na mís-
tech s průvanem a vždy dodržujte dostatečnou vzdálenost k hořla-
vým předmětům (např. textil, záclony). •  Specifikace: Obsah (v ml): 
15; hmotnost brutto (v g): 20 • Složky (INCI): Bambucké máslo, palmový 
olej, včelí vosk, parfém • Dbejte prosím na datum minimální trvanlivosti 
svíčky. Po otevření má svíčka trvanlivost 3 měsíce.

OKÉNKO 14: SILIKONOVÉ ANÁLNÍ DILDO S KRISTALEM, 7 CM
POUŽITÍ: Tato hračka je určena k anální stimulaci. Dbejte na uvolnění, 
dostatečné množství lubrikantu na bázi vody a opatrný postup. Nikdy 
nezavádějte produkt hlouběji než k držáku. Nikdy nezavádějte hračku 
po análním použití hned poté vaginálně bez předchozího antibakteriál-
ního očištění. •Řízení: 100, hmotnost brutto (v g): 27; hmotnost netto (v g): 
24; délka min (v mm): 70; délka max (v mm): 70; délka držáku min (v mm): 
60; délka držáku max (v mm): 60; průměr min (in mm): 10; průměr max 
(in mm): 28 • Materiál: Silikon / akryl 

OKÉNKO 15: KOVOVÁ POUTA S PLYŠEM
POUŽITÍ: Pouta jsou určená k erotickým hrám s poutáním. Varujeme 
před použitím bez plyšového povlaku, aby nedošlo k poranění kůže. V 
případě ztráty klíčů mají pouta bezpečnostní páčku s kterou lze pouta 
otevřít. Mezi zápěstím a pouty by mělo vždy zůstat místo v šířce jednoho 
prstu, aby nedošlo k poranění kůže. • Spezifikace: 100, hmotnost brutto 
(v g): 61; hmotnost netto (v g): 57; délka min (v mm): 280; délka max (v 
mm): 280 • Materiál: Železo / polyester 

OKÉNKO 16: SOFT TOUCH VIBRÁTOR SE SPLOŠTĚNOU ŠPIČKOU, 12,5 CM 
POUŽITÍ: Tato erotická pomůcka je určena ke klitorální nebo vaginální 
stimulaci. S trochou lubrikantu na bázi vody dosáhnete největší rozko-
še.  • Řízení: Pro uvedení do provozu erotické hračky jednoduše otáčejte 
horní částí. Označení na straně ukazují tři polohy. „Open“ lze produkt 
otevřít a vložit baterie. Poloha „Off“ ukazuje, že produkt je deaktivován. 
Pomocí „On“ aktivujete vibrace.• Baterie:  Přihrádku pro baterie otevře-
te jednoduše otáčením přihrádky proti směru hodinových ručiček. Vlož-
te baterie a dodržujte správné pólování. • Spezifikace: Hmotnost brutto 
(v g): 47; hmotnost netto (v g): 46; délka min (v mm): 125; délka max (v 
mm): 125; průměr min (in mm): 26; průměr max (in mm): 26; • Materiál: 
ABS umělá hmota • Vodotěsný: Ne  • Provoz s: 1 x Micro AAA (nejsou ob-
sahem dodávky)

Pokyny v souladu se zákonem o elektrických 
přístrojích/směrnicí oOEEZ k tomuto produktu naj-
dete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najde-
te v kapitole 5 tohoto návodu.

OKÉNKO 17: SATISFYER MASTURBATOR EGGCITED, K JEDNORÁZOVÉ-
MU POUŽITÍ 
Použití: Tato erotická hračka je určená k stimulaci penisu, především 
žaludu. Otevřete umělohmotný obal a vybalte měkký, strukturovaný ná-
vlek na penis sleeve. Díky výjimečnému materiálu (Hydro Active TPE) 
nepotřebujete k maximálnímu prožitku žádný lubrikant: Trochu vody 
nebo slin jsou dostačující a Váš zážitek bude stát za to. Masturbátor 
je určen k jednorázovému použití. • Specifikace: Hmotnost brutto (v g): 
44; hmotnost netto (v g): 43; délka min (v mm): 68; délka max (v mm): 
68; průměr min (in mm): 52; průměr max (in mm): 52  • Materiál: TPE / 
ABS umělá hmota

OKÉNKO 18: MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ K FUNKCI TLAKOVÝCH BODŮ
Použití: Tato erotická pomůcka je určená k masáži a lze ji principiálně 
používat pro celé tělo podle toho, kde se právě chcete uvolnit. • Řízení: 
Intenzivní vibrace masážního přístroje se spustí jakmile ho přitisknete 
na jakoukoliv část těla a jemně ho přitlačíte. Díky pohyblivému krku se 
masážní přístroj perfektně přizpůsobí Vašemu tělu. • Baterie: Máte dvě 
možnosti, jak uvést Vaši erotickou pomůcku do provozu. Jednou mož-
ností je připojit erotickou hračku do elektrického obvodu: Kabel zasuňte 
do určeného otvoru a propojte konektor USB s běžným síťovým konek-
torem 5V. Tím je erotická pomůcka funkční. • Upozornění: Produkt se 
nesmí dostat do kontaktu s kapalinami! Kontakty, konektory a zásuvky 
musí být suché a čisté. Druhá volba Vám nabízí možnost používat Vaši 
erotickou pomůcku nezávisle na zásuvce. Baterie můžete do produktu 
nasadit následně: Přihrádku pro baterie otevřete na horní části produk-
tu otáčením přihrádky proti směru hodinových ručiček. Vložte baterie 
a dodržujte správné pólování. • Specifikace: Hmotnost brutto (v g): 117; 
hmotnost netto (v g): 95; délka min (v mm): 85; délka max (v mm): 85; 
průměr min (in mm): 62; průměr max (in mm): 95 • Materiál: ABS umělá 
hmota / Silikon • Vodotěsný: Ne

Pokyny v souladu se zákonem o elektrických 
přístrojích/směrnicí o OEEZ k tomuto produktu naj-
dete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najde-
te v kapitole 5 tohoto návodu.

OKÉNKO 19: MASÁŽNÍ OLEJ „PRASKÁNÍ OHNĚ V KRBU“, 100 ML
Použití: Masážní olej je vhodný k partnerské masáži, ale hodí se i jako 
pleťový hydratační olej. Do dlaně nalijte trochu oleje a třením rukou leh-
ce ohřejte. Olej nyní naneste na pokožku partnera a jemnými kroužícími 
pohyby ji vmasírujte do kůže. Pro každodenní péči o pokožku lze olej v 
tenké vrstvě nanést na celé tělo a jemně vmasírovat. Než se oblečete 
vyčkejte do plného vsáknutí oleje, jinak mohou vzniknout skvrny od ole-
je. • Specifikace:  Obsah (v ml): 100; Hmotnost brutto (v g): 136 • Složky 
(INCI):  Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campes-
tris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Coumarin, Geraniol 
• Dbejte na datum minimální trvanlivosti masážního oleje. Po otevření 
má masážní olej trvanlivost 3 měsíce.

OKÉNKO 20: PENTHOUSE BODYSTOCKING „WILD VIRUS“
Bodystocking je třeba prát pouze ručně. • Specifikace: Velikost: S-L • 
Materiál: 88% nylon a 12% elastan

OKÉNKO 21: SATISFYER „ELASTIC JOY“
Použití: Satisfyer Elastic Joy je multifunkční vibrátor. Díky  
ergonomickému tvaru a velké elasticitě je vhodný pro mnoho použití: 
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Používat ho můžete jako kroužek na penis, vibrátor pro klitoris, partner-
ský vibrátor a mnoho dalšího. Rozhodnete-li se pro anální použití dbej-
te obzvlášť na uvolnění, dostatečné množství lubrikantu na bázi vody 
a opatrný postup. Nikdy nezavádějte produkt hlouběji než doprostřed. 
Nikdy nezavádějte hračku po análním použití hned poté vaginálně bez 
předchozího antibakteriálního očištění. • Řízení: Ovládací pole Elastic 
Joy má 2 tlačítka. Tlačítko zapnout/vypnout je tlačítkem, které se na-
chází blíže k prostředku erotické pomůcky. Jestliže budete toto tlačítko 
držet po dobu cca. 2 sekund dojde k aktivaci vibrací. Každým dalším 
kliknutím na toto tlačítko se přejde na další vibrační rytmus. Druhým 
tlačítkem se lze kliknutím opět vrátit o jeden vibrační rytmus zpět. Cel-
kem je k dispozici 10 vibračních rytmů. Opětným držením tlačítka zap/
vyp na cca. 2 sekundy vibrace opět deaktivujete. • Baterie: Hračku lze 
opětně nabít a umožňuje jednoduché a bezkabelové ovládání. Před 
prvním použitím je třeba produkt zcela nabít. Všechny nabíjecí kabely 
značky Satisfyer jsou kompatibilní se všemi produkty Satisfyer. K nabí-
jení používejte kabel USB, který je v okénku číslo 6 s produktem Satisfyer 
Heat Climax. V případě potřeby ho lze doplnit běžným konektorem s 5V. 
První proces nabíjení může trvat až osm hodin. Kabel musí být oběma 
magnetickými kontakty připevněn na k tomu určených kovových kon-
taktních místech erotické pomůcky. Nedrží-li nabíjecí kabel sám, pro-
pojte ho s obvodem proudu a chvíli počkejte. Tím se opět aktivuje půso-
bení magnetu a kontakty se automaticky spojí. • Specifikace: Provoz s: 
Lithium-iontový akumulátor 3,7V; hmotnost brutto (in g): 72; hmotnost 
netto (v g): 69; délka min (v mm): 200; délka max (v mm): 200 • Materiál: 
lékařský silikon, ABS umělá hmota• Vodotěsný: Ano (IPX7) • Doba nabí-
jení: cca. 1,5h • Maximální nabíjecí proud: 200 mA •  Nabíjecí napětí: 5V   
• Kapacita akumulátoru: 200 mAh • Provozní doba akumulátoru:  cca. 
40 min  • Skladovací teplota: -5°C - +60°C • Rozhraní: USB

Pokyny v souladu se zákonem o elektrických 
přístrojích/směrnicí o OEEZ k tomuto produktu naj-
dete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najde-
te v kapitole 5 tohoto návodu.

OKÉNKO 22: SATÉNOVÁ PÁSKA PŘES OČI
Použití: Páska přes oči je určená jako erotický doplněk pro sexy vánoční 
překvapení. Lze ji jednoduše zavázat vzadu na hlavě a tím je individuál-
ně nastavitelná podle velikosti hlavy. Jestliže dojde k iritacím kůže, pás-
ku již déle nenoste. Prát pouze ručně. • Materiál: 100% Polyester

OKÉNKO 23: ORGASMUS GEL
Použití: Lubrikant se nakape na část těla nebo na kondom srolovaný 
na penisu s erekcí a poté se rozetře prsty. Z hygienických důvodů do-
poručujeme důkladně si před tím umýt ruce. Při roztírání buďte velmi 
opatrní a dávejte pozor, aby nedošlo nehty k roztržení kondomu. Lubri-
kant je na bázi vody. To znamená, že nezpůsobuje žádný lepkavý pocit 
a lze ho úplně umýt vodou, může ale i lehce zaschnout. Kromě toho ho 
lze používat se všemi erotickými hračkami nezávisle na materiálu, ze 
kterého jsou vyrobené. • Informace o lubrikantu: Lubrikant bez obsahu 
olejů a tuků je lékařským produktem k použití na pleť, v intimní oblasti, 
se všemi kondomy a všemi erotickými hračkami. Splňuje přísné poža-
davky evropské „Směrnice 93/42/EHS o lékařských produktech“ a ně-
meckého „zákona o lékařských výrobcích“. Kvalitu získal díky zvoleným 
surovinám, kontrolovaným výrobním procesům a rozsáhlým kontrolám. 
Je pozitivně testován na snášenlivost s pokožkou, snášenlivost kondo-
mů je prokázána.  • Další pokyny: Lubrikanty snižují tření a zlepšují 
klouzavost, proto je doporučujeme při pohlavním styku i při používání 
erotických  hraček. Takto lze zabránit bolestem a lehkým poraněním v 
citlivé intimní oblasti, kromě toho je sníženým třením používání kondo-
mů bezpečnější. Antikoncepce a ochrana proti infekcím: Lubrikant není 
antikoncepční prostředek, neobsahuje žádné spermicidní látky a nepo-
skytuje žádnou ochranu proti infekcím. Při přání mít děti: V případě, že 
chcete mít děti, doporučují gynekologové používání lubrikantů pouze v 
malém množství nebo pro jistotu vůbec nepoužívat, protože tím může 
být početí komplikovanější. O nekompatibilních nebo alergenních lát-
kách se informujte v označení produktu pod „Ingredience (INCI)“. Proje-
ví-li se nesnášenlivost vůči některé složce produktu, odstraňte produkt 
dostatečným množstvím vody a obraťte se případně na lékaře. • Spe-
cifikace: Obsah (v ml): 100; Hmotnost brutto (v g): 136 • Složky (INCI):  
Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Ben-
zoate, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma •  Dodržujte 
prosím dobu minimální trvanlivosti lubrikantu. Po otevření má lubri-
kant trvanlivost 3 měsíce.

OKÉNKO 24: SATISFYER PRO 2+
Použití: Tato erotická pomůcka je určena ke klitorální stimulaci, není 
určena k zavedení. Roztáhněte lehce stydké pysky a umístěte hlavu vib-
rátoru na klitoris. Jakmile je vibrátor správně umístěn, není třeba s ním 
dále pohybovat.• Řízení: Pro uvedení erotické hračky do provozu je nut-

né pouze stlačit tlačítko zap/vyp tak dlouho, až tlakové vlny působit na 
nejnižším stupni. Ke zvýšení intenzity stlačujete to stejné tlačítko, ke sní-
žení intenzity stlačíte tlačítko s nižšími vlnami. K deaktivaci tlakových 
vln držte opět tlačítko zap/vyp stlačené. Dodatečné vibrace můžete řídit 
pomocí jednotlivých tlačítek se symboly vln: dlouhé stlačení aktivuje a 
deaktivuje vibrace, krátké stlačení přechází mezi vibračními rytmy: • 
Baterie: Hračku lze opětně nabít a umožňuje jednoduché a bezkabelové 
ovládání. Před prvním použitím je třeba produkt zcela nabít. Všechny 
nabíjecí kabely značky Satisfyer jsou kompatibilní se všemi produkty 
Satisfyer. K nabíjení používejte kabel USB, který je v okénku číslo 6 s pro-
duktem Satisfyer Heat Climax. V případě potřeby ho lze doplnit běžným 
konektorem s 5V. První proces nabíjení může trvat až osm hodin. Kabel 
musí být oběma magnetickými kontakty připevněn na k tomu určených 
kovových kontaktních místech erotické pomůcky. Nedrží-li nabíjecí ka-
bel sám, propojte ho s obvodem proudu a chvíli počkejte. Tím se opět ak-
tivuje působení magnetu a kontakty se automaticky spojí.  • Specifikace: 
Provoz s: Lithium-iontový akumulátor 3,7V; hmotnost brutto (in g): 188; 
hmotnost netto (v g): 182; délka min (v mm): 165; délka max (v mm): 165 
• Materiál:lékařský silikon, ABS umělá hmota • Vodotěsný: Ano (IPX7) 
• Doba nabíjení:cca. 4h •Maximální nabíjecí proud: 500 mA  • Nabíjecí 
napětí: 5V  • Kapacita akumulátoru:  450 mAh • Provozní doba akumu-
látoru:  cca. 60 min  • Skladovací teplota: -5°C - +60°C • Rozhraní: USB

Pokyny v souladu se zákonem o elektrických 
přístrojích/směrnicí o OEEZ k tomuto produktu naj-
dete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najde-

te v kapitole 5 tohoto návodu.

* Vysvětlivky k údajům uvedeným v bodě 1):
Údaje „Hmotnost brutto“ se vztahuje na erotickou pomůcku včetně 
obalu. Údaj „Hmotnost netto“ se vztahuje na vlastní hmotnost obsažené 
pomůcky. Jsou-li v rozsahu dodávky obsažené baterie, jsou zahrnuté do 
hmotnosti netto. 

2) Odstranění problémů
V případě poruch a problémů se obraťte na prodejce, u kterého jste ka-
lendář zakoupili. Ke všem technickým dotazům a k ovládání produktů 
můžete kontaktovat také info@satisfyer.com.

3) Upozornění a bezpečnostní pokyny
Adventní kalendář a obsah jednotlivých okének jsou sexuální hrač-
ky pro dospělé, žádné lékařské produkty (s výjimkou lubrikantu v 
okénku 23) a nejedná se o produkty s lékařským nebo jiným tera-
peutickým účinkem. K použití v souladu s účelem patří dodržování 
bodů uvedených pod 1) a zde uvedených pokynů a bezpečnostních 
doporučení:  Pokyn pro délku provozu při každém použití: Elektrická 
doba provozu erotických pomůcek nesmí přesáhnout dobu 45 minut. 
Po uplynutí této doby je třeba před dalším používáním pomůcku na 15 
minut vypnout, aby vychladla. V žádném případě neprovozujte pomůc-
ky bez přestávky delší dobu, než je zde uvedeno. Nebezpečí poranění 
piercingem nebo šperky. Před použitím erotických hraček odstraňte pi-
ercing nebo šperky v intimní oblasti, jestliže překáží. Nebezpečí zranění 
při podrážděné nebo poraněné kůži! Při podrážděné nebo poraněné kůži 
erotické pomůcky nepoužívejte! Jestliže se při použití objeví bolesti a/
nebo nevolnosti, používání přerušte.  Erotické pomůcky nepoužívejte, 
jestliže jsou:  – nezvykle teplé - mechanicky poškozené nebo deformo-
vané - zbarvené Nebezpečí poranění u dětí! Celý kalendář a jeho obsah 
uchovávejte mimo dosah dětí. Doplňující pokyny pro elektronické pro-
duktyNebezpečí poranění požárem/vznícením Pomůcky nehaste vodou. 
Pomůcky neházejte do ohně. Nebezpečí poranění vadnými akumulátory 
(u pomůcek s pohonem akumulátorem) Neodborným zacházením mo-
hou akumulátory nekontrolovaně exotermicky reagovat. V takovém 
případě celé produkty okamžitě odborně likvidujte. Nebezpečí poranění 
elektrickým proudem! (u hraček s akumulátorem) Kapalina může v na-
bíjecím okruhu způsobit poškození a ohrozit Vaše zdraví. Během čištění 
pomůcky odpojte od nabíjecího kabelu/elektrického obvodu. Nebez-
pečí poškození kontaktem s kapalinami během nabíjení! (u pomůcek s 
akumulátorem) Kontakty, konektory a zásuvky musí být suché a čisté. 
Během nabíjení zabraňte kontaktu pomůcek s tekutinami. Nebezpečí 
poškození elektromagnetickými poli! Elektromagnetická pole mohou 
ovlivnit mechanické a elektronické komponenty jako např. kardiostimu-
látory. Nepoužívejte tyto pomůcky přímo u kardiostimulátoru. Pro další 
informace kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Karty s magnetickými 
pásky (např. kreditní karty) nepatří do blízkosti produktů, protože mag-
nety na produktu mohou karty poškodit. Nebezpečí poškození mění-
cími se teplotami okolí! Měnící se okolní teploty (např. po transportu) 
mohou způsobit tvorbu kondenzátu. V tomto případě provozujte ero-
tické pomůcky teprve poté, co se přizpůsobily okolní teplotě. Nebezpečí 
poškození dlouhým nabíjením! (u pomůcek s akumulátory) Po každém 
nabíjení odpoj nabíjecí kabel z proudového okruhu. Nebezpečí poraně-
ní neodbornými opravami! Neotevírejte erotické pomůcky násilím pro 
provádění neodborných oprav. Do pomůcek nezasunujte žádné ostré 
předměty.
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4) Dodatečné pokyny pro používání
- Obsažené produkty používejte a ovládejte výhradně podle návodu na 
použití, nepoužívejte je k jiným účelům. - Obsažené produkty se před a 
po každém použití očistí. -V případě těhotenství, v případě kardiosti-
mulátoru, při diabetes, onemocnění cév, problémech se srážlivostí krve, 
problémech v souvislosti s použitím a pod. konzultujte před použitím 
erotických pomůcek příslušného lékaře. - Produkty skladujte při teplotě 
místnosti, mezi 0° a -40°C. Při teplotách pod 0°C nebo vyšších než 40°C 
není případně již dále garantovaná funkčnost produktů. -Obsažené 
kapaliny (masážní oleje, afrodisiaka) jsou určené výhradně k vnějšímu 
použití, v žádném případě ke konzumaci. Lubrikanty také nejsou urče-
ny ke konzumaci. Nemají žádné antikoncepční účinky a nechrání před 
sexuálně přenosnými nemocemi. Mimoto dodržujte datum minimální 
trvanlivosti a dobu trvanlivosti od otevření produktu. Výslovně nedopo-
ručujeme produkty používat po uplynutí doby trvanlivosti. -Bezpečné a 
příjemné použití erotických pomůcek je nejlepší v kombinaci s lubrikan-
ty na bázi vody (jako např. waterglide). Nepoužívejte žádné lubrikanty, 
které nejsou na bázi vody, jinak může dojít k poškození povrchu erotic-
kých pomůcek. Také nedoporučujeme použití pomůcek bez lubrikantů, 
aby nedocházelo k dráždění kůže. - Jednu oblast nestimulujte déle než 
15 minut, aby nedošlo k nadměrnému předráždění. To platí pro všech-
ny druhy pomůcek (vibrátory, dilda, Venušiny kuličky, kroužky na penis 
atd.)

5) Pokyny k CE pro elektronické produkty
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld prohlašuje, že tento produkt je v souladu s přísluš-
nými ustanoveními příslušných evropských směrnic 2014/30/
EU a 2011/65/EU. 

6) Všeobecné pokyny k zákonu o elektrických přístrojích/směrnici o 
OEEZ a zákonu o bateriích

Tento elektronický přístroj byl poprvé uveden na trh po 13. 
srpnu 2005. Elektrické přístroje a elektronické části 
obsažené v dodávce nesmí být podle evropské směrnice 
OEEZ a podle německého zákona o elektronických přístrojích 
(ElektroG) likvidovány v domovním odpadu. Po ukončení 
životnosti produktu je třeba je likvidovat v komunálních 
sběrných místech. Rádi Vás v případě vrácení 

informujeme o příslušném sběrném místě ve Vaší blízkosti. Pokyny 
k zákonu o baterii: V souvislosti s prodejem baterií a akumulátorů jsme 
jako prodávající podle zákona o bateriích Vás jako kupujícího upozornit 
na následující: Jste ze zákona povinnen/povinna baterie a akumulátory 
vracet. Po použití nám je můžete zaslat zpět, odevzdat je v komunálním 
sběrném místě nebo je bezplatně vrátit v místním obchodě. Produkty 
jsou označené následovně:

Toto označení znamená, že likvidace 
baterií a akumulátorů nesmí prová-
dět spotřebitel a že baterie obsa-
hující škodlivé látky jsou označeny 
jedním z těchto označení, které se 
skládá z přeškrtnuté popelnice a che-
mického symbolu těžkých kovů roz-

hodujících pro zařazení jako škodlivé. Výše uvedené symboly znamenají 
detailně: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, 
Hg = baterie obsahuje rtuť.
Pokyny k lithiovým bateriím/akumulátorům: I ty spadají pod zákon o 
bateriích. Mimo výše uvedených informací upozorňujeme na následující: 
Dbejte prosím na to, že při zasílání lithiových baterií nebo akumulátorů 
nebo při likvidaci do sběrných míst pro staré baterie v obchodě a ve ve-
řejných likvidačních místech musí být baterie nebo akumulátory úplně 
vybité. Kromě toho Vás žádáme, izolovat kontaktní plochy baterií nebo 
akumulátorů označené “+” a “-” izolovat lepicí páskou pro zabránění 
nebezpečí požáru.

7) Pokyny k záruce
Na naše produkty nabízíme záruku 10 let! Jestliže během 10 let po Va-
šem nákupu přece jenom v ráži bude nějaká část zničena, můžete nám 
toto zboží kdykoliv zaslat zpět a my Vám vrátíme plnou kupní cenu. Ze 
záruční doby jsou vyloučené kondomy, lubrikanty, masážní oleje, afrodi-
siaka a produkty v nabídce. Touto zárukou nedochází k omezení Vašich 
zákonných záručních práv. Kromě toho Vám po uplynutí zákonem ga-
rantované 14denní lhůty pro vrácení produktů poskytneme po dobu 365 
dnů jistotu vrácení peněz za všechny produkty! Více najdete na webu 
https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck.

8) a. Informace o výrobci a kontakt
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tel.: 0800-
4450000, Fax: 0800-4460000, E-mail: info@satisfyer.com

b. Zodpovědný importér/výrobce pro následující produkty:
Okénko 1: Masážní olej „Zimní zázrak“, 100 ml
Okénko 10: Afrodisiakum „Anal Relax Fluid“ 
Okénko 19: Masážní olej „praskání ohně v krbu“, 100 ml
Okénko 23: Lubrikant „Orgasmus gel“

Amor Gummiwaren GmbH, August‐Rost‐Straße 4, 99310 Arnstadt, 
Deutschland, E‐Mail: info@amor.ag, Tel: +49 3628 66 287 0, Fax :  
+49 3628 66287 59
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Slovní značka a loga Bluetooth ® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, 
Inc. a jakékoli použití těchto značek společností EIS GmbH podléhá licenci. Apple a logo Apple 
jsou registrované známky společnosti Apple Inc., Google Play a logo Google Play jsou registrované 
známky společnosti Google LLC.  Aplikace Satisfyer a funkce Bluetooth®je k dispozici u jednoho z 
dodaných produktů.

•    Vytvářejte vlastní vibrace a sdílejte je s 
uživateli po celém světě.

•   Přeměňte pomocí svého mikrofonu v  
     mobilu okolní zvuky na vibrace 

•    Zažij vibrace v rytmu Vašich hudebních 
favoritů nebo jiných sdílených služeb

•   Používejte svůj mobil přes Bluetooth  
nebo internet jako dálkové ovládání pro  
jiné Satisfyer

•    Řiď te live Satisfyer jiných uživatelů ve  
videocha

Senzační funkce v  
senzační aplikaci

Stock photo. Pózuje modelka. 

#LoveNextLevel


