Instructiehandlei
ding
Lees de hele handleiding voordat u de Slubb Masturbator gebruikt,
de volgende instructies voor gebruik en veiligheid zullen u helpen
om van ons product te genieten.

Inbedrijfstelling
Monteer en ga aan de slag. Om de Slubb-Masturbator te kunnen
gebruiken zoals u dat wilt, moet u hem op de aandrijving monteren.
Volg het bovenstaande schema.

Toepassing
Eén lichtschot, alstublieft. Om optimaal plezier te garanderen,
gebruikt u de Slubb-Masturbator met een smeermiddel op
siliconenbasis, geen minerale oliën of vet! Het gebruik van
glijmiddel beschermt uw huid en de rubberen lus. Om een goede
start te maken, neemt u de eerder ingestelde penislus en steekt u
daar uw beste stuk in. Schakel nu de machine in op het laagste
trillingsniveau. Beweeg de Slubb Masturbator langzaam en soepel
van het puntje van de eikel over de schacht naar de kofferbak en
weer terug. Als je een positie hebt gevonden die bijzonder
spannend is, blijf er dan even staan en ga door met bewegen.

Veiligheidsinstructies
U moet alleen de Slubb-Masturbator gebruiken zoals hier
beschreven! Het mag niet worden gebruikt op een geïrriteerde of
gekwetste huid. De beweging moet los op de as zitten en
gelijkmatig van boven naar beneden gaan.

Gebruik het niet met een te hoog toerental en draai de rubberen
eenheid niet te veel. Let er ook op dat de testikels zich buiten de
rubberen eenheid bevinden.
De instructies en aanwijzingen van de fabrikant van de gebruikte
aandrijfeenheid moeten ook in acht worden genomen!
U moet alleen de Slubb-Masturbator gebruiken zoals hier
beschreven! Het mag niet worden gebruikt op een geïrriteerde of
gekwetste huid. De beweging moet los op de as zitten en
gelijkmatig van boven naar beneden gaan.
Gebruik het niet met een te hoog toerental en draai de rubberen
eenheid niet te veel. Let er ook op dat de testikels zich buiten de
rubberen eenheid bevinden.
De instructies en aanwijzingen van de fabrikant van de gebruikte
aandrijfeenheid moeten ook in acht worden genomen!

Schoonmaken
Zelfs als je het leuk vindt om vies in bed te liggen... reinheid is een
must! Maak de Slubb-Masturbator voor en na het trillen schoon met
een Toycleaner. Spuit de Toycleaner op de rubberen unit en laat
deze korte tijd werken. Neem een
schoonmaakdoekje en veeg het apparaat droog. Let erop dat er
geen vloeistof in de kunststof behuizing komt!
Wanneer uw Slubb-Masturbator schoon en droog is, kunt u hem
zonder aarzeling weer gebruiken.

Disclaimer
En zoals altijd: het gebruik van het artikel is op eigen risico. Er kan
geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de inhoud van de
instructies. De instructies zijn slechts
tips voor gebruik en zijn niet verplicht. Daarom bent u als gebruiker
volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het
gebruik of misbruik van het hierboven getoonde artikel - we hopen
dat dit niet zal gebeuren.

