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DA | Læs denne vejledning omhyggeligt og fuldstændigt inden første 
ibrugtagning af legetøjet i denne julekalender og bid især mærke i 
advarsels- og sikkerhedshenvisningerne i kapitel 3, samt brugs-
anvisningerne i kapitel 4. Opbevar denne vejledende brochure, 
da den indeholder vigtige oplysninger til sikker brug samt tekniske 
og juridiske informationsforpligtelser, som også kan være vigtige for 
dig på et senere tidspunkt. 

1) Anvendelse af produkterne*

LÅGE 1: MASSAGEOLIE „WINTERWONDER“, 100 ML
Anvendelse: Massageolien egner sig til partnermassage, men også til fug-
tighedspleje af huden. Tag noget olie i hænderne og varm det lidt op ved 
at gnide hænderne. Fordel nu olien på din partners krop og masser den 
ind i huden med blide, cirkulerende bevægelser. Til daglig pleje kan olien 
fordeles tyndt på hele kroppen og masseres blidt ind. Vent med at tage 
tøj på, indtil olien er trukket helt ind, da der ellers kan opstå oliepletter. 
• Specifikationer:  Indhold (i ml): 100, vægt brutto (i g): 136 • Ingredients 
(INCI): Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Cam-
pestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Eugenol, Lina-
lool, Geraniol, Citronellol, Citral • Vær opmærksom på datoen for sidste 
anvendelse af massageolien. Efter åbning er massageolien holdbar i 3 
måneder.

LÅGE 2: PENISRING-SÆT AF SILIKONE
Anvendelse: Dette legetøj er beregnet til stimulering af penis. Sættet 
består af tre separate penisringe i forskellige størrelser og en juster-
bar penisring med strop. Du kan altid kun sætte en af ringene på, men 
også placere flere ringe samtidig på forskellige steder. Ringen med 
den største diameter eller den justerbare ring kan også bruges som 
testikelring. Da penisringene sidder så stramt, sørger de for en blodop-
hobningseffekt og forsinker din orgasme. Sæt en penisring på penis i 
slap tilstand; på samme måde er den også nemmest at tage af. Hvis 
du mærker smerter eller ubehag, inden erektionen klinger af, skal pro-
duktet forsigtigt udvides med fingrene og tages af. Hvis den efterlader 
et rødt eller blåt aftryk, fraråder vi, at den bruges igen. Hvis der forelig-
ger hjerte-kar-, nerve-, koagulationssygdomme eller diabetes, skal du 
rådføre dig med din læge, inden du bruger produktet. Det er ikke et præ-
ventionsmiddel og tilbyder ingen beskyttelse mod graviditet eller over-
førsel af sygdomme. • Specifikationer: vægt brutto (i g): 30; Vægt netto 
(i g): 22; Diameter min (i mm): 30; Diameter max (i mm): 60  • Materiale: 
Silikone / ABS-plast

LÅGE 3: SENSUEL FJERKILDER
Anvendelse: Fjerkilderen er beregnet til kærlig, blid stimulering af hele 
kroppen. Tag nettet af, som sidder over dusken, for at beskytte materia-
let. Stryg blidt over din partners krop og stimuler den på den måde. Må 
ikke anvendes i nærheden af øjnene, må ikke sluges eller indføres. Op-
bevar fjerkilderen i beskyttelsesnettet efter brug; på den måde forbliver 
det bløde materiale som nyt i lang tid. • Specifikationer: Vægt brutto (i 
g): 14; Vægt netto (i g): 11; Længde min (i mm): 380; Længde max (i mm): 
380 • Materiale: PVC / Kunstfjer (polyester)

LÅGE 4: SILIKONEVIBRATOR MED STRUKTUR, 16,5 CM
Anvendelse: Legetøjet er tiltænkt til stimulering af vagina og klitoris. Det 
store skaft indføres med tilstrækkelig glidecreme, og den lille skal læg-
ges på klitoris. • Styring: For at sætte legetøjet i gang skal du bare tryk-
ke på knappen i bunden. Den tænder og slukker for produktet. • Batteri: 
Klap vibratorens holdestrop til side for at åbne batterirummet i vibra-
tionskuglen. Det åbnes ved at dreje mod uret. Indlægssnippen i batteri-
rummet må ikke fjernes. Læg batteriet i og vær opmærksom på polerne. 
Derefter kan du lukke batterirummet. • Specifikationer: Vægt brutto 
(i g): 89; Vægt netto (i g): 86; Længde min (i mm): 165; Længde max (i 
mm): 165; Skaftlængde min (i mm): 100; Skaftlængde max (i mm): 100; 
Diameter min (i mm): 18; Diameter max (i mm): 27 • Materiale: Silikone / 
ABS-plast • Vandtæt: Ja • Fungerer med: 1 x Micro AAA

Henvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batte-
riloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne 
vejledning. Henvisninger til CE finder du i kapitel 5 i 
denne vejledning.

LÅGE 5: MASSAGEHANDSKE MED KUGLER I RUSTFRIT STÅL
Anvendelse: Massagehandsken er beregnet til massage af hele 
kroppen. Den bæres på hånden. Med noget massageolie eller  
massagecreme glider den over kroppen og masserer dejligt. Husk efter 
brug at vaske eventuelle urenheder og rester grundigt af. • Specifikatio-
ner: vægt brutto (i g): 203; Vægt netto (i g): 198; Længde min (i mm): 150; 
Længde max (i mm): 150; Bredde min (i mm): 50; Bredde max (i mm): 80 
• Materiale: PVC / Rustfrit stål / ABS-plast

LÅGE 6: SATISFYER „HEAT CLIMAX“ MED APP OG  
VARMEFUNKTION
Anvendelse: Satisfyer Heat Climax er en vibrator 
med app-betjening og varmefunktion. Takket være 
sine ergonomiske form er den både ideel til anal og 
G-punktstimulering. Vær ved anal anvendelse meget 
opmærksom på afslapning, tilstrækkeligt vandba-
seret glidemiddel og forsigtig brug. Før aldrig pro-
duktet længere ind end til dets base. Indfør aldrig et 
legetøj, som du har brugt analt, vaginalt efterfølgen-
de uden først at have rengjort det antibakterielt. • 
Styring: Du kan enten styre din Satisfyer manuelt eller via 
den gratis Satisfyer Connect app. For at forbinde din Sa-
tisfyer med appen, skal du starte dens Bluetooth-tilstand ved at trykke på 
tænd/slukknappen og holde den nede i ca. 4 sekunder, indtil du mærker 
en dobbelt haptisk puls. Gå ind i Satisfyer Connect appen på 
„Min Satisfyer“ og vælg apparatet for at skabe en forbindelse. 
 • Manuel styring: Betjeningsfeltet på Heat Climax har 3 knapper. 
Hold den nederste knap med flere cirkler og tænd/sluk-symbolet 
nede i ca. 2 sekunder, for at aktivere legetøjets vibrationer. På 
samme måde kan du også deaktivere vibrationen. Ved korte 
klik på den øverste og nederste cirkel, kan du bevæge dig gennem de 12 
forudindstillede vibrationsprogrammer. Den mellemste knap med ter-
mometeret aktiverer varmefunktionen. Hold denne knap nede en gang 
i ca. 2 sekunder for at aktivere varmefunktionen. I løbet af de næste 5 
minutter varmer legetøjet op, og samtidig blinker en LED. Så snart le-
getøjet er fuldstændigt opvarmet, lyser LED´en stabilt - Men du kan 
selvfølgelig også bruge legetøjet inden da. For at deaktivere varme-
funktionen holder du den samme knap nede i 2 sekunder igen. • Bat-
teri: Legetøjet kan genoplades og muliggør en enkel og ledningsfri be- 
tjening. Inden første anvendelse skal det være fuldstændigt 
opladet. Hertil skal du bare bruge det medfølgende USB-ladekabel. 
Det kan ved behov suppleres med en gængs strømforsyning på 5V. 
Den første opladning kan vare op til otte timer. Kablet skal dokkes med 
begge magnetiske kontakter på legetøjets dertil beregnede kontakt-
punkter af metal. Hvis ladekablet ikke hæfter sig fast af sig selv, skal 
du forbinde det med strømkredsløbet og vente et øjeblik. Magnetvirk-
ningen bliver på den måde aktiveret igen, og kontakterne forbinder sig 
automatisk. • Specifikationer: Fungerer med: Lithium-Ion-batteri 3,7V; 
Vægt brutto (i g): 216; Vægt netto (i g): 213; Længde min (i mm): 210; 
Længde max (i mm): 210 • Materiale: medicinsk silikone, ABS-plast • 
Vandtæt: Ja (IPX7) • Ladetid: ca. 3,5h • Maksimal ladestrøm: 500 mA  • 
Ladespænding: 5V • Batterikapacitet: 500 mAh • Batterilevetid: ca. 50 
min • Opbevaringstemperatur: -5°C - +60°C • Grænseflade: USB • Radio-
frekvens: 2402 MHz – 2480 MHz • Udgangseffekt: +6 dBm.

Varenummer: 001661SF 
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld erklærer, at dette produkt er 
i overensstemmelse med de relevante 

bestemmelser i de anvende-lige europæiske direktver 2014/53/EU 
og 2011/65/EU. Konformitetserklæringen kan også downloades ved hjælp af 
varenummeret eller produktnavnet under www.satisfyer.com/compliance.

LÅGE 7: SEXY TERNINGESÆT, 3 DELE
Anvendelse: Terningerne er beregnet til inspiration til en erotisk leg. Den 
røde terning er trykt med handlinger, der skal gennemføres, den blå 
med en kropsdel, som handlingen skal gennemføres på, og den grønne 
med et sted, hvor legen skal foregå. Advarsel, små dele, må ikke sluges. 
• Specifikationer: Vægt brutto (i g): 53; Vægt netto (i g): 47 • Materiale: 
ABS-plast

LÅGE 8: PENTHOUSE BODY „NO TABOO“
Denne bodystocking må kun vaskes i hånden. • Specifikationer: Størrel-
se: S-L • Materiale: 92% nylon og 8% elasthan

LÅGE 9: BONDAGE-REB, 5 M
Anvendelse: Rebet er beregnet til erotiske rollespil. Det kan bruges til 
bindinger på hele kroppen, men også bruges til at binde håndled og 
ankler. Vi fraråder begyndere at binde om halsen. Brug kun bonda-
ge-rebet på hele kroppen, hvis du er fortrolig med bindeteknikker med 
reb. Inden I binder hinanden med bondage-rebet, skal I anskaffe jer en 
nød-saks og afprøve den på forhånd. Rebet skal af og til vaskes i ma-
skinen eller i hånden ved 30°. • Specifikationer:  Vægt brutto (i g): 84; 

Rød Blå Grøn

Tickle Kilde Neck Nakke Bathtub Badekar

Lick Slikke Navel Navle Rug Tæppe

Suck Suge Nipples Nippel Table Bord

Rub Gnide Penis Penis Kitchen Køkken

Kiss Kysse Butt Numse Sofa Sofa

Brystvorte Nappe Vagina Vagina Bed Seng
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Vægt netto (i g): 81; Længde min (i mm): 5000; Længde max (i mm): 5000 
• Materiale: Bomuld

LÅGE 10: „ANAL RELAX FLUID“, 100 ML
Anvendelse: Anal Relax Fluid virker let bedøvende og sørger såle-
des for afslappede anale hyggestunder. Det er tænkt til udvortes 
brug og ikke egnet til anvendelse med kondomer, og derfo r er 
det ideelt til brug med legetøj til seksuelt velvære. Svanger-
skabsforebyggelse og beskyttelse mod infektioner: Denne væske 
er ikke et præventionsmiddel, indeholder ingen sæddræben-
de midler og tilbyder ingen infektionsbeskyttelse. Se oplysninger 
i mærkningen af produktet under „Ingredients (INCI)“ over ufor-
enlige eller allergifremkaldende stoffer. Hvis der opstår overføl-
somhed, skal du fjerne produktet med rigeligt vand og eventu-
elt kontakte en læge. • Specifikationer: Indhold (i ml): 100; Vægt 
brutto (i g): 136 • Ingredients (INCI): Water, Glycerin, Hydroxyethyl 
Cellulose, Phenoxy Ethanol, Panthenol, Allantoin, Aroma, Benzoic Acid, 
Benzocaine (0.1%), Propylenglycol • Overhold denne fluids holdbarheds-
dato. Efter åbning er denne fluid holdbar i 3 måneder.

LÅGE 11: BULLET MED FJERNBETJENING
Anvendelse: Dit legetøj til seksuelt velvære er beregnet til vaginal 
stimulering. Ved hjælp af noget vandbaseret glidemiddel opnår du den 
største nydelse. • Styring: For at sætte legetøjet i gang skal du bare hol-
de på + knappen, indtil vibrationen bliver aktiveret. Med denne knap 
springer du videre til næste program. - knappen springer et program 
tilbage, hvis du ønsker det. For at slukke for legetøjet efter 
vellykket mission, skal du igen holde + knappen nede. • Batteri: Åb 
n legetøjets batterirum ved at dreje mod uret. Læg batterierne i og 
overhold, hvordan polerne vender. • Batteri fjernbetjening: Åbn fjernbe-
tjeningens batterirum ved at trykke nedad og samtidig skubbe bagud. 
Læg batterierne i og overhold de rigtige poler. • Specifikationer: Vægt 
brutto (i g): 60; Vægt netto (i g): 57; Længde min (i mm): 80; Længde max 
(i mm): 80; Diameter min (i mm): 24; Diameter max (i mm): 36  • Mate-
riale: ABS-plast / PVC • Vandtæt: Nej • Fungerer med: 3 x Micro AAA 
(medfølger ikke)

Varenummer: 022854TO
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld erklærer, at dette produkt er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser 

i de anvende-lige europæiske direktiver 2014/53/EU og 2011/65/EU. 
Konformitetserklæringen kan også downloades ved hjælp af 
varenummeret eller produktnavnet under www.eis.de/compliance.

LÅGE 12: FINGERVIBRATOR INKLUSIVE BATTERIER, 4,5 CM
Anvendelse: Fastgør fingervibratoren enkelt på din finger med stroppen. 
Bagefter kan du bruge den til stimulering på hele kroppen, men kun til 
udvendig stimulering. Indfør ikke dette legetøj. • Styring: For at sætte 
legetøjet i gang skal du bare betjene skydekontakten. Den tænder og 
slukker for produktet. • Batteri: Med lidt fingerfærdighed kan du trække 
vibrationskuglen, som batterierne sidder i, ud af legetøjet. Batterirum-
met kan du nu åbne med din negl. Mellem to batterier ser du en indlægs-
snip: Fjern den. Hvis du ikke kan få fat i den, kan du bruge en pincet. Hvis 
du skal lægge nye batterier i, skal du sørge for, at polerne vender rigtigt. 
• Specifikationer: Vægt brutto (i g): 13; Vægt netto (i g): 10; Længde min 
(i mm): 45; Længde max (i mm): 45; Diameter min (i mm): 17; Diameter 
max (i mm): 17 • Materiale: TPE / ABS-plast • Vandtæt: Nej • Fungerer 
med: 1 x LR754

Henvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batte-
riloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne 
vejledning. Henvisninger til CE finder du i kapitel 5 i 
denne vejledning.

LÅGE 13: MASSAGELYS KOKOS
Anvendelse: Lysets voks bliver til en flydende, plejende olie til part-
nermassager. Tænd lyset og lad det brænde i 15 minutter. Efter ly-
sets voks er blevet flydende, kan du dryppe det på din partner 
fra en afstand af 30 cm og blidt massere det ind i huden. • Advar-
sels- og sikkerhedsanvisninger: Sluk flammen inden brug. Kontrol-
ler oliens temperatur, inden den kommer i kontakt med huden. Lad 
ikke lyset brænde på eller i nærheden af let antændelige genstan-
de. Hold altid mindst 30 cm afstand mellem to flammer. Lad aldrig 
det brændende lys stå uden opsyn. Lad det brænde uden for børns 
og dyrs rækkevidde. Undlad brug ved kendte allergier over for et 
eller flere af de nedenfor anførte indholdsstoffer. Slug ikke lyset. 
Undgå øjenkontakt. Stil aldrig lyset på steder med træk og 
hold altid tilstrækkelig afstand til antændelige genstande (fx 
tekstiler, gardiner). • Specifikationer: Indhold (i ml): 15; Vægt 
brutto (i g): 20 • Ingredients (INCI): Sheabutter, palmeolie, 
bivoks, parfume • Overhold lysets holdbarhedsdato. Efter åbning er 
dette lys holdbart i 3 måneder.

LÅGE 14: SILIKONE-ANALDILDO MED KRYSTAL, 7 CM
Anvendelse: Dit legetøj til seksuelt velvære er beregnet til anal stimu-
lering. Vær opmærksom på afslapning, tilstrækkeligt af vandbaseret 
glidemiddel og forsigtig brug. Før aldrig produktet længere ind end 
til dets base. Indfør aldrig et legetøj, som du har brugt analt, vagi-
nalt efterfølgende uden først at have rengjort det antibakterielt. • 
Specifikationer: vægt brutto (i g): 27; Vægt netto (i g): 24; Længde min 
(i mm): 70; Længde max (i mm): 70; Skaftlængde min (i mm): 60; Skaft-
længde max (i mm): 60; Diameter min (i mm): 10; Diameter max (i mm): 
28 • Materiale: Silikone / akryl 

LÅGE 15: METALHÅNDJERN MED PLYS
Anvendelse: Håndjernene er beregnet til sensuelle bondage-lege. Vi fra-
råder brug uden plysovertrækket for at forebygge hudirritation. I tilfæl-
de af at nøglerne forsvinder, har håndjernene et lille sikkerhedshåndtag, 
som de kan åbnes med. Der skal altid være en fingers bredde plads mel-
lem håndled og håndjern, så huden ikke bliver klemt. • Specifikationer: 
vægt brutto (i g): 61; Vægt netto (i g): 57; Længde min (i mm): 280; Læng-
de max (i mm): 280 • Materiale: Jern / polyester 

LÅGE 16: SOFT TOUCH-VIBRATOR MED FLAD SPIDS, 12,5 CM
Anvendelse: Dit legetøj er tiltænkt til stimulering af klitoris 
eller vagina. Ved hjælp af noget vandbaseret glidemiddel opnår du den 
største nydelse. • Styring: For at sætte legetøjet til seksuelt velvære i 
gang skal den øverste del blot drejes. Markeringerne på siden viser tre 
positioner. Med “Open” kan produktet åbnes og forsynes med batterier. 
Med positionen “Off” vises det, at produktet er deaktiveret. Med “On” 
aktiverer du vibrationen. • Batteri: Åbn legetøjets batterirum ved at dre-
je mod uret. Læg batterierne i og overhold de rigtige poler.• Specifika-
tioner: Vægt brutto (i g): 47; Vægt netto (i g): 46; Længde min (i mm): 125; 
Længde max (i mm): 125; Diameter min (i mm): 26; Diameter max (i mm): 
26; • Materiale: ABS-plast • Vandtæt: Nej • Fungerer med: 1 x Mignon AA 
(medfølger ikke)

Henvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batte-
riloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne 
vejledning. Henvisninger til CE finder du i kapitel 5 i 
denne vejledning.

LÅGE 17: SATISFYER MASTURBATOR EGGCITED, TIL ENGANGSBRUG
Anvendelse: Dit legetøj til seksuelt velvære er beregnet til stimulering af 
penis, især glans. Åbn plastetuiet og tag den bløde, strukturerede sleeve 
ud. Takket være det specielle materiale (Hydro Active TPE) har du ikke 
behov for glidecreme til din maksimale fornøjelse: en smule vand eller 
spyt er nok til at gøre din oplevelse glidende ophidsende. Masturbat-
oren er beregnet til engangsbrug. • Specifikationer: Vægt brutto (i g): 
44; Vægt netto (i g): 43; Længde min (i mm): 68; Længde max (i mm): 
68; Diameter min (i mm): 52; Diameter max (i mm): 52 • Materiale: TPE 
/ ABS-plast

LÅGE 18: MASSAGEAPPARAT MED TRYKPUNKTFUNKTION
Anvendelse: Dit legetøj er beregnet til massage og kan i princippet 
bruges på hele kroppen, alt efter hvor du gerne vil slappe af. • Styring: 
Dit massageapparats intensive vibrationer begynder, så snart du læg-
ger det på et tilfældigt sted på kroppen og udøver et blidt tryk. Takket 
være den bevægelige hals tilpasser massageapparatets sig perfekt til 
din krop. • Batteri: Du kan igangsætte dit velvære-legetøj på to må-
der. Mulighed 1 er at slutte legetøjet til strømnettet: Stik kablet lodret 
ind i den dertil beregnede åbning og forbind USB-tilslutningen med 
en gængs strømforsyning på 5V. Legetøjet virker så straks. • Advarsel: 
Produktet må ikke komme i kontakt med væsker! Kontakter, stik og 
bøsninger skal være tørre og rene. Mulighed 2 er at bruge dit velvæ-
re-legetøj uafhængigt af en stikkontakt. Dertil kan du forsyne det med 
batterier som beskrevet nedenfor: Åbn legetøjets batterirum i øverste 
ende af legetøjet ved at dreje mod uret. Læg batterierne i og 
overhold de rigtige poler. • Specifikationer: Vægt brutto (i g): 117; Vægt 
netto (i g): 95; Længde min (i mm): 85; Længde max (i mm): 85; Diameter 
min (i mm): 62; Diameter max (i mm): 95 • Materiale: ABS-plast / silikone 
• Vandtæt: Nej

Henvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batte-
riloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne 
vejledning. Henvisninger til CE finder du i kapitel 5 i 
denne vejledning.

LÅGE 19: MASSAGOLIE „KAMINKNISTERN“, 100 ML
Anvendelse: Massageolien egner sig til partnermassage, men også til fug-
tighedspleje af huden. Tag noget olie i hænderne og varm det lidt op ved 
at gnide hænderne. Fordel nu olien på din partners krop og masser den 
ind i huden med blide, cirkulerende bevægelser. Til daglig pleje kan olien 
fordeles tyndt på hele kroppen og masseres blidt ind. Vent med at tage 
tøj på, indtil olien er trukket helt ind, da der ellers kan opstå oliepletter. 
• Specifikationer:  Indhold (i ml): 100; Vægt brutto (i g): 136 • Ingredients 
(INCI):  Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Cam-
pestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Citronellol, Cou-
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marin, Geraniol • Vær opmærksom på datoen for sidste anvendelse af 
massageolien. Efter åbning er massageolien holdbar i 3 måneder.

LÅGE 20: PENTHOUSE BODYSTOCKING „WILD VIRUS“
Denne bodystocking må kun vaskes i hånden. • Specifikationer: Størrel-
se: S-L • Materiale: 88% nylon og 12% elasthan

LÅGE 21: SATISFYER „ELASTIC JOY“
Anvendelse: Satisfyer Elastic Joy er en multifunktionsvibrator. 
Takket være sin ergonomiske form og den meget store bøjelighed 
er den egnet til mange forskellige anvendelser: Brug den som 
penisring, pålægningsvibrator, partnervibrator og meget andet. 
Hvis du vælger anal anvendelse, skal du være meget opmærk-
som på afslapning, tilstrækkeligt vandbaseret glidemiddel og hu-
ske at gå langsomt frem. Før aldrig produktet længere ind end 
til midten. Indfør aldrig et legetøj, som du har brugt analt, vagi-
nalt efterfølgende uden først at have rengjort det antibakterielt.  
• Styring: Betjeningsfeltet på Elastic Joy har 2 knapper. Tænd/
sluk-knappen er den knap, der sidder nærmest midten af legetøjet til 
seksuelt velvære. Aktiver vibrationen ved at holde denne knap nede i 
ca. 2 sekunder. Med hvert ekstra klik på denne knap skifter du til næ-
ste vibrationsrytme. Med den anden knap kan du med klik springe 
tilbage til den forrige vibrationsrytme. Der er i alt 10 vibrationsryt-
mer. Ved at holde tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder deak-
tiverer du vibrationen igen. • Batteri: Legetøjet kan genoplades og 
muliggør en enkel og ledningsfri betjening. Inden første anvendelse 
skal det være fuldstændigt opladet. Alle ladekabler af mærket Sa-
tisfyer er kompatible med alle Satisfyer produkter. Brug til oplad-
ning USB-ladekablet, som medfølger til Satisfyer Heat Climax i låge 
6. Det kan ved behov suppleres med en gængs strømforsyning på 
5V. Den første opladning kan vare op til otte timer. Kablet skal med 
begge magnetiske kontakter dokkes på legetøjets dertil beregne-
de kontaktpunkter af metal. Hvis ladekablet ikke hæfter sig fast af 
sig selv, skal du forbinde det med strømkredsløbet og vente et øje-
blik. Magnetvirkningen bliver på den måde aktiveret igen, og kon-
takterne forbinder sig automatisk. • Specifikationer: Fungerer med: 
Lithium-Ion-batteri 3,7V; Vægt brutto (i g): 72; Vægt netto (i g): 69; 
Længde min (i mm): 200; Længde max (i mm): 200 • Materiale: medi- 
cinsk silikone, ABS-plast • Vandtæt: Ja (IPX7) • Ladetid: ca. 1,5h 
• Maksimal ladestrøm: 200 mA • Ladespænding: 5V  • Batteri- 
kapacitet: 200 mAh • Batterilevetid: ca. 40 min • Opbevaringstempera-
tur: -5°C - +60°C • Grænseflade: USB

Henvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batte-
riloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne 
vejledning. Henvisninger til CE finder du i kapitel 5 i 
denne vejledning.

LÅGE 22: SATIN-ØJENBIND
Anvendelse: Øjenbindet er tænkt som et erotisk accessoire til en sexy 
juleoverraskelse. Det skal bare bindes bag på hovedet og kan således 
passe til enhver hovedstørrelse. Brug ikke øjenbindet mere, hvis der 
skulle opstå hudirritation. Det skal vaskes i hånden. • Materiale: 100% 
polyester

LÅGE 23: ORGASME-GEL
Anvendelse: Glidemidlet dryppes blot på den kropsdel eller 
det på den erigerede penis pårullede kondom og fordeles så 
med fingrene. Af hygiejniske grunde anbefaler, at man inden 
grundigt vasker hænderne. Vær meget forsigtig ved fordelingen 
og sørg for, at fingernegle ikke beskadiger kondomet. Glidemidlet er 
vandbaseret. Det betyder, at det ikke virker klæbrigt, og at det kan va-
skes komplet af med vand, men det kan let tørre ind. Det kan bruges 
med alle Lovetoys, uanset hvilket materiale de er lavet af. • Informa-
tioner om glidemidlet: Det olie- og fedtfri glidemiddel er et medicinsk 
produkt til anvendelse på huden, i intimområdet, med alle kondomer 
og med alle produkter til seksuelt velvære. Det opfylder de strenge krav 
i det europæiske „Direktiv 93/42/EWG om medicinske produkter“ og 
den tyske „Medicinalproduktlov“. Dets kvalitet har det opnået takket 
være de udvalgte råmaterialer, kontrollerede fremstillingsprocesser og 
omfangsrige tests. Det er testet med succes for hud- og slimhinde-eg-
nethed, kompatibiliteten med kondomer er dokumenteret. • Andre hen-
visninger: Glidemidler mindsker friktionen og forbedrer samtidig glide-
evnen, hvorfor vi anbefaler dem både til samleje og til anvendelse med 
legetøj til seksuelt velvære. Smerter og små rifter og hudafskrabninger i 
det følsomme intimområde kan således forebygges, og derudover bliver 
brugen af kondomer sikrere på grund af den mindre friktion. Svanger-
skabsforebyggelse og beskyttelse mod infektioner: Dette glidemiddel 
er ikke et præventionsmiddel, indeholder ingen sæddræbende midler 
og tilbyder ingen infektionsbeskyttelse. Ved ønske om gravidi-
tet: Gynækologer anbefaler kun at bruge glidemiddel i begræn-
set omfang ved ønske om graviditet, eller for en sikkerheds 
skyld helt undvære det, da det kan gøre befrugtningen vanskeli-
gere. Se oplysninger i mærkningen af produktet under „Ingredi-
ents (INCI)“ over uforenlige eller allergifremkaldende stoffer. Hvis 
der opstår overfølsomhed, skal du fjerne produktet som oven-

for beskrevet og eventuelt kontakte en læge. • Specifikatio-
ner: Indhold (i ml): 100; Vægt brutto (i g): 136 • Ingredients (INCI):  
Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Ben-
zoate, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma •  Vær op-
mærksom på glidemidlets sidste holdbarhedsdato. Efter åbning er gli-
demidlet holdbart i 3 måneder.

LÅGE 24: SATISFYER PRO 2+
Anvendelse: Dit legetøj er tiltænkt til stimulering af klitoris, ikke til 
indføring. Spred skamlæberne lidt fra hinanden og læg pålægnings-
hovedet på klitoris. Så snart dit legetøj til seksuelt velvære ligger rig-
tigt, må du ikke bevæge dig. • Styring: For at sætte legetøjet til sek-
suelt velvære i gang, skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen, 
indtil trykbølgerne begynder på laveste niveau. For at øge intensiteten 
trykker du på samme knap, for at mindske intensiteten trykker du på 
knappen med færre bølger. For at deaktivere trykbølgerne holder du 
tænd/sluk-knappen nede igen. Den ekstra vibration kan du styre via 
den separate knap med bølgesymbolet: langt tryk aktiverer og deak-
tiverer vibrationen, et kort klik skifter mellem vibrationsrytmerne. • 
Batteri: Legetøjet kan genoplades og muliggør en enkel og ledningsfri 
betjening. Inden første anvendelse skal det være fuldstændigt opla-
det. Alle ladekabler af mærket Satisfyer er kompatible med alle Sa-
tisfyer produkter. Brug til opladning USB-ladekablet, som medfølger 
til Satisfyer Heat Climax i låge 6. Det kan ved behov suppleres med 
en gængs strømforsyning på 5V. Den første opladning kan vare op til 
otte timer. Kablet skal med begge magnetiske kontakter dokkes på 
legetøjets dertil beregnede kontaktpunkter af metal. Hvis ladekablet 
ikke hæfter sig fast af sig selv, skal du forbinde det med strømkreds-
løbet og vente et øjeblik. Magnetvirkningen bliver på den måde akti-
veret igen, og kontakterne forbinder sig automatisk. • Specifikationer: 
Fungerer med: Lithium-Ion-batteri 3,7V; Vægt brutto (i g): 188; 
Vægt netto (i g): 182; Længde min (i mm): 165; Længde max 
(i mm): 165 • Materiale: medicinsk silikone, ABS-plast • Vandtæt: 
Ja (IPX7) • Ladetid: ca. 4h •Maksimal ladestrøm: 500 mA  • Ladespæn-
ding: 5V  • Batterikapacitet:  450 mAh  • Batterilevetid: ca. 60 min 
 • Opbevaringstemperatur: -5°C - +60°C • Grænseflade: USB

Henvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batte-
riloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne 
vejledning. Henvisninger til CE finder du i kapitel 5 i 
denne vejledning.

* Forklaringer til de under 1) anførte angivelser:
Angivelsen „Vægt brutto“ henviser til det modtagne legetøj 
inklusive emballage. Angivelsen „Vægt netto“ henviser til det modtag-
ne legetøjs egenvægt. Hvis der medfølger batterier, er de inkluderet i 
nettovægten. 

2) Problemløsning
Ved defekter og problemer bedes du henvende dig til den forhandler, du 
har modtaget kalenderen fra. Henvend dig gerne på info@satisfyer.com. 
med alle tekniske og spørgsmål om brug af produkterne.

3) Advarsels- og sikkerhedshenvisninger
Julekalenderen og indholdet i de enkelte låger er legetøj til 
seksuelt velvære til voksne, ikke medicinske produkter (bortset fra 
glidemidlet i låge 23) og ikke produkter med medicinsk eller 
anden helbredende virkning. Til tiltænkt anvendelse hører 
overholdelse af de under 1) nævnte punkter samt de her 
anførte advarsels- og sikkerhedshenvisninger:  Henvisning til drifts- 
tid pr. anvendelse: Et legetøjs elektriske driftstid pr. anvendel-
se må ikke overskride et tidsrum på 45 minutter. Efter dette tids-
rum skal legetøjet til seksuelt velvære, inden det anvendes igen, 
mindst være slukket i 15 minutter, så det kan køle ned igen. Det er 
påkrævet, at en længere driftstid i træk, end hvad der er angivet 
her, undgås. Fare for tilskadekomst på grund af piercinger eller smyk-
ker! Fjern piercinger eller smykker i intimområet inden brug af Lovetoys, 
hvis de er forstyrrende. Fare for tilskadekomst ved irriteret eller ska-
det hud! Brug ikke legetøjet til seksuelt velvære ved irriteret eller ska-
det hud. Afbryd anvendelsen, hvis der opstår smerter og/eller ubehag 
ved anvendelsen.  Tag ikke produkterne i brug, hvis de er:  - usæd-
vanligt varme - mekanisk beskadigede eller deforme - misfarvede 
Fare for tilskadekomst for børn! Opbevar hele kalenderen samt dens 
indhold uden for børns rækkevidde. Supplerende henvisninger ved 
elektroniske produkter Fare for tilskadekomst på grund af brand/
antændelse Sluk ikke legetøjet med vand. Smid ikke legetøjet ind i 
ild. Fare for tilskadekomst på grund af defekte batterier (ved bat-
teridrevet legetøj) Ved ukorrekt håndtering kan batterier reagere 
ukontrolleret eksotermt. Bortskaf produkterne i deres helhed kor-
rekt i et sådant tilfælde. Fare for tilskadekomst på grund af elektrisk 
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stød! (ved batteridrevet legetøj) Væske kan medføre skader på la-
dekredsløbet og være en fare for din sundhed. Tag produkterne fra 
strømmen/ladekablet ved rengøring. Fare for tilskadekomst ved kon-
takt med væsker under opladning! (ved batteridrevet legetøj) Kon-
takter, stik og bøsninger skal være tørre og rene. Undgå, at legetøjet 
kan komme i kontakt med væsker under opladning. Fare for tilska-
dekomst på grund af magnetfelter! Magnetfelter kan påvirke me-
kaniske og elektroniske komponenter som fx pacemakere. Brug ikke 
legetøjet til seksuelt velvære direkte over pacemakeren. Kontakt din 
behandlende læge for yderligere oplysninger. Bring ingen kort med 
magnetstriber (fx kreditkort) i nærheden af produkterne, da disse 
kan blive beskadiget af de magneter, der sidder på produkterne. Fare 
for tilskadekomst på grund af skiftende omgivelsestemperaturer! 
 Skiftende omgivelsestemperaturer (fx efter transport) kan føre til dan-
nelse af kondens. I dette tilfælde må du først tage legetøjet til seksuelt vel-
være i brug, når det har tilpasset sig den nye omgivelsestemperatur. Fare 
for tilskadekomst på grund af for lang opladning! (ved batteridrevet 
legetøj) Fjern altid ladekablet fra strømkredsløbet efter hver opladning. 
Fare for tilskadekomst på grund af ukorrekt reparation! Åbn aldrig pro-
dukterne med vold for selv at reparere dem. Stik ingen spidse genstande 
ind i produkterne.

4) Yderligere brugsanvisninger
- De modtagne produkter må kun bruges og betjenes i henhold 
til brugsanvisningen, ikke til andre formål. - De modtagne produkter skal 
før og efter hver anvendelse rengøres. - I tilfælde af graviditet, ved 
brug afen pacemaker, ved diabetes, hjerte-kar-sygdom-
me, koagulationsforstyrrelser, problemer i forbindelse med 
anvendelsen og lign., skal en ansvarlig lægekonsulteres. - Opbevar  
produkterne ved stuetemperatur, mellem 0° - 40°C. Ved opbevaring 
under 0° eller over 40°C kan man muligvis ikke længere være sikker 
på, at produkterne fungerer. - De modtagne væsker (massageolier, 
afrodisiaka) er kun egnet til udvortes brug, og må under ingen om-
stændigheder indtages. Glidemidlerne er ligeledes heller ikke eg-
net til indtagelse. De har ingen svangerskabsforebyggende effekt 
og beskytter ikke mod seksuelt overførte sygdomme. Vær også op-
mærksom på holdbarhedsdatoen samt på, hvor længe produktet 
er holdbart efter åbning. Vi fraråder udtrykkeligt anvendelse efter ud-
løb af holdbarhedsdatoen. - Sikker og behagelig brug af Lovetoys opnås 
bedst i kombination med et vandbaseret glidemiddel (som fx Watergli-
de). Brug ikke glidemidler, der ikke er produceret på vandbasis, da lege-
tøjets materiale ellers kan blive angrebet. Vi fraråder også brug uden 
glidemiddel, for at undgå hudirritation. - Stimuler ikke et område i læn-
gere tid end 15 minutter for at forhindre en overstimulering. Det gælder 
for alle typer legetøj til seksuelt velvære (vibratorer, dildoer, elskovskug-
ler, penisringe osv.)

5) Henvisninger til CE for elektroniske produkter
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld erklærer, at alle elektroniske produkter er i overens-
stemmelse med de relevante bestemmelser i de anvendelige 
europæiske direktiver 2014/30/EU og 2011/65/EU. 

6) Generelle henvisninger til ElektroG/WEEE og batteriloven
Dette elektriske apparat blev bragt på markedet første 
gang efter den 13. august 2005. De elektriske apparater 
og elektronikdelene, der er indeholdt i denne levering, må 
i henhold til det europæiske WEEE-direktiv og den tyske 
elektro- og elektronikapparatlov (ElektroG) ikke bortskaf-
fes med almindeligt husholdningsaffald. De skal efter endt 
produktlevetid bortskaffes via de kommunale genbrugs-

pladser/opsamlingssteder. I forbindelse med tilbagelevering oply-
ser vi dig gerne om et sådant opsamlingssted i nærheden af dig. 
Henvisninger til batteriloven: I forbindelse med distribution af batterier 
er vi som forhandlere i henhold til batteriloven forpligtede til at gøre dig 
som forbruger opmærksom på følgende: Du er af loven forpligtet til at 
tilbagelevere batterier. Du kan efter brug sende dem tilbage til os, afle-
vere dem på et kommunalt opsamlingssted eller gratis aflevere dem hos 
forhandleren på stedet. Produkterne er mærket således:

Disse markeringer betyder, at bat-
terier ikke må bortskaffes via al-
mindeligt husholdningsaffald af for-
brugeren, og at det er batterier, der 
indeholder skadelige stoffer, og som 
er forsynet med en af disse marke-
ringer, der består af en overstreget 

affaldsbeholder og det kinesiske symbol, der klassificerer det udslags-
givende tungmetal som indeholdende skadelige stoffer. De før nævnte 
symboler betyder: Pb = Batteri indeholder bly, Cd = Batteri indeholder 
cadmium, Hg = Batteri indeholder kviksølv.
Henvisning til lithiumbatterier: Også disse hører under batteriloven. Ud 
over de foranstående oplysninger henviser vi til følgende: Vær opmærk-
som på, at lithiumbatterier skal være fuldstændigt afladet ved tilbage-
sendelse eller ved aflevering i opsamlingsbeholdere til gamle batterier 
hos forhandlere og hos offentlige bortskaffelsesvirksomheder. Derud-
over beder vi dig om at isolere batteriernes kontaktflader, der er marke-

ret med “+” og “-”, med klæbebånd/tape for at undgå enhver brandfare.

7) Henvisninger til garantien
Vi tilbyder dig 10 års garanti på vores varer! Hvis der i løbet af de 10 år 
efter dit køb skulle gå noget i stykker i kampens hede, kan du til enhver 
tid sende den defekte vare tilbage til os, og så får du hele købsprisen 
tilbage. Ikke omfattet af garantiperioden er kondomer, glidemidler, 
massageolie, afrodisiaka og kampagneprodukter. Med denne garanti 
indskrænkes dine garantirettigheder i henhold til loven ikke. Vi giver dig 
efter udløbet af den lovbestemte 14-dages fortrydelsesret et yderligere 
365-dages penge-tilbage-løfte på alle produkter! Du kan læse mere her-
om på https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck.

8) a. Oplysninger om producent og kontakt
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tlf.: 0800-
4450000, Fax: 0800-4460000, E-mail: info@satisfyer.com

b. Ansvarlig importør/producent af følgende produkter: 
Låge 1: Massageolie „Winterwonder“
Låge 10: Afrodisiakum „Anal Relax Fluid“ 
Låge 19: Massagolie „Kaminknistern“
Låge 23: Glidegel „Orgasmegel“

Amor Gummiwaren GmbH, August‐Rost‐Straße 4, 99310 Arnstadt, 
Tyskland, E‐Mail: info@amor.ag, Tlf.: +49 3628 66 287 0, Fax :  
+49 3628 66287 59
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Navnet Bluetooth® og Bluetooth-logoet er varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Brugen af 
disse mærker gennem EIS GmbH sker under licens. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhøren-
de Apple Inc. Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Satisfyer 
appen og Bluetooth® funktionen findes i et af de modtagne produkter.

•    Design din egne vibrationer og   del dem 
     med andre brugere over hele verden

•   Forvandl med mikrofonen i din smartphone lyde  
     i omgivelserne til vibrationer

•    Nyd vibrationer i rytmerne til din playliste på Spotify  
eller andre streamingtjenester

•   Brug din mobil via Bluetooth eller internettet som  
fjernbetjening til andre Satisfyere

•     Styr live andre brugeres Satisfyere i videochats

Sensationelle funktioner 
i en sensationel app

Stock photo. Vist med model. 

#LoveNextLevel


