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NL | specificaties
Materiaal: siliconen, ABS kunststof | Bewaartemperatuur -5°C – +60°C |
Maximale laadstroom: 500 mA | Accu: Li-ion 3.7 V | Accucapaciteit:
450 mAh | Laadspanning: 5 V | Laadtijd: ca. 4 h | Gebruiksduur:
ca. 60 min | Interface: USB
NL | Kans op verwondingen! Verwijder voor het gebruik piercings
of sieraden rond de intieme delen. Gebruik de toy niet wanneer de
huid geïrriteerd of beschadigd is. Stop met het gebruik als je tijdens het
gebruik pijn voelt en/of als je je niet lekker voelt. Gebruik de toy niet als
hij: 1. ongebruikelijk warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is,
3. verkleurd is.
Triple A Import GmbH
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Duitsland
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com
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NL

Richtlijnen voor gebruik

De Toy is een seksspeeltje voor volwassenen, geen medisch product en geen product met
geneeskundige of andere helende werking. Een correct gebruik impliceert ook de inachtneming van de
Quick-Start-Guide evenals van de hier vermelde waarschuwingen.
Het speeltje kan worden herladen en is eenvoudig en draadloos te bedienen. Voor de eerste toepassing
moet het volledig worden opgeladen. Hiervoor gebruik je alleen de bijgevoegde USB-laadkabel.
Het eerste laadproces kan tot acht uur duren. de kabel moet met beide magnetische contacten op de
daarvoor voorziene metalen contactpunten van het speeltje docken. Als de laadkabel zich niet vanzelf
vastmaakt, verbind deze dan met het stroomcircuit en wacht even. De magneetwerking wordt daardoor
weer geactiveerd en de contacten verbinden zich automatisch.

Waarschuwingen

Risico op verwondingen door brand/ontsteking!
Was het product niet af met water. Gooi het product niet in het vuur.
Risico op verwondingen door defecte accu‘s!
Door een verkeerde behandeling kunnen accu‘s ongecontroleerd exotherm reageren. Zorg er in dat
geval voor dat het volledige product onmiddellijk deskundig wordt weggegooid.
Risico op verwondingen bij kinderen!
Bewaar de Toy buiten het bereik van kinderen.
Risico op verwondingen door stroomstoot!
Vloeistof kan beschadigingen veroorzaken aan het laadcircuit en de gezondheid schaden. Maak de Toy
tijdens de reiniging los van de laadkabel/stroomcircuit.
Risico op beschadiging door contact met vloeistof tijdens het laden!
Contacten, stekkers en bussen moeten droog en schoon zijn. Vermijd tijdens het laden dat de Toy in
contact komt met vloeistof.
Risico op beschadiging door magneetvelden!
Magneetvelden kunnen mechanische en elektronische componenten zoals pacemakers beïnvloeden.
Gebruik het product niet direct boven de pacemaker. Neem contact op met je behandelende arts voor
meer informatie. Breng geen kaarten met magneetstrip (bijv. creditcard) in de buurt van het product, want
die kunnen beschadigd worden door de magneten die zich op het product bevinden.
Risico op beschadiging door wisselende omgevingstemperaturen!
Wisselende omgevingstemperaturen (bijv. na transport) kunnen leiden tot vorming van condenswater.
Neem in dat geval de Toy pas in gebruik, wanneer het zich heeft aangepast aan de nieuwe
omgevingstemperatuur.
Risico op beschadiging door te lang laden!
Scheid na elk laadproces de laadkabel van het stroomcircuit.
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Risico op verwonding door verkeerde herstelling!
Maak de Toy niet open met geweld, om zelf herstellingen uit te voeren. Plaats geen spitse voorwerpen
in het product.

Aanwijzingen aangaande de Duitse elektronicawetgeving en WEEE
in Europa

Dit elektrische apparaat is na 13 augustus 2005 voor het eerst in de handel gebracht. De
geleverde elektrische apparaten en elektrische onderdelen mogen volgens de Europese WEEE-richtlijnen
en de Duitse Elektro- en Elektronicawetgeving (ElektroG)/de telkens geldende nationale voorschriften niet
bij het huisvuil terechtkomen. Ze moeten na afloop van de levensduur naar gemeentelijke verzamelpunten
worden gebracht. Wij informeren je in dat geval graag over een geschikt verzamelpunt in jouw
omgeving.

Aanwijzingen voor het verwijderen van de apparaten buiten Europa

De elektrische apparaten en elektronische onderdelen van de leveringsomvang kunnen
desgevallend in je land volgens de nationale voorschriften niet met het huishoudelijke afval
worden weggegooid, maar moeten aan het einde van hun levensduur via bepaalde gemeentelijke
verzamelplaatsen, bijzondere afvalverwerkingsaanbiedingen voor een milieuvriendelijke afvalverwerking
worden afgegeven. Voor meer informatie kan je je met vragen over de afvalverwerking wenden tot een
centraal meldpunt in je buurt.

Aanwijzingen over batterijen/accu‘s/batterijwet

In verband met de verkoop van batterijen en accu‘s zijn wij als dealer conform de wet op batterijen
verplicht om jou als gebruiker op het volgende te wijzen: Je bent wettelijk verplicht om batterijen en accu‘s
terug te brengen. Je kunt deze na gebruik naar ons terugsturen of naar een inzamelpunt van de gemeente
of naar de winkel brengen. Producten zijn als volgt aangeduid:

Pb

Cd

Hg

Deze symbolen betekenen dat de verbruiker batterijen en accu‘s niet met het huisvuil mee mag geven,
en dat batterijen met schadelijke stoffen erin en met een van deze tekens erop, samengesteld uit een
doorgestreepte vuilnisbak en een chemisch symbool, voor de classificering als uitslaggevend zwaar
metaal in aanmerking komen. De hierboven genoemde symbolen betekenen respectievelijk:
Pb = batterij bevat lood
Cd = batterij bevat cadmium
Hg = batterij bevat kwikzilver
Wij hebben van de Rijksmilieudienst volgens de Batterijenwet het registratienummer 21006053
toegewezen gekregen.

Aanwijzing bij lithiumbatterijen/accu‘s

Lithium-batterijen of -accu‘s zijn te herkennen aan het chemische teken „Li‘. Deze vallen ook onder de
wet op batterijen. Naast de hierboven vermelde informatie wijzen we op het volgende: Let er bij het
terugsturen van lithiumbatterijen of -accu‘s of het afgeven op verzamelpunten voor oude batterijen bij de
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winkel en bij openbaar-wettelijke afvalverwijderaars op dat de batterijen of accu‘s volledig leeg zijn.
Bovendien vragen we je om de met het symbool ‚+‘ en ‘-‘ gemarkeerde contactvlakken van de batterijen
of accu‘s met tape te isoleren om elk brandgevaar te vermijden. De reden hiervoor is dat bij niet volledig
ontladen batterijen voorzorgsmaatregelen tegen kortsluitingen moeten worden genomen.

Beperking van aansprakelijkheid

Triple A Import GmbH en/of haar kleinhandelaar zijn aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt
door opzet of grove nalatigheid van Triple A Import GmbH, een vertegenwoordiger of medewerker,
volgens de wettelijke bepalingen. Met uitzondering van de verwonding van leven, lichaam en
gezondheid en de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinaalplichten) is Triple
A Import GmbH en/of haar kleinhandelaar enkel aansprakelijk voor schade die terug te voeren is op
opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade zoals in het bijzonder winstderving.
Voor het overige is de aansprakelijkheid tegenover verbruikers, op grond van een overgenomen garantie,
behalve bij opzet of grove nalatigheid of bij schade uit de verwonding van leven, lichaam en gezondheid
en de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinaalplichten) beperkt tot de schade die
normaal kan worden voorzien bij de afsluiting van het contract, en voor het overige volgens de omvang
tot de gemiddelde schade die typisch is voor het contract. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade
zoals in het bijzonder winstderving. Tegenover ondernemers is de aansprakelijkheid behalve bij
verwonding van leven, lichaam en gezondheid of opzet of grove nalatigheid van Triple A Import GmbH
en/of haar kleinhandelaar beperkt tot de schade die normaal kan worden voorzien bij de afsluiting
van het contract, en voor het overige volgens de omvang tot de gemiddelde schade die typisch is
voor het contract. Dit geldt ook voor indirecte schade, in het bijzonder winstderving. Claims voor een
aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.
Er wordt geen aansprakelijkheid op zich genomen voor schade op grond van:
- Niet-inachtneming van de handleiding
- Abnormaal gebruik
- zelf uitgevoerde aanpassingen
- technische wijzigingen
- gebruik van niet-toegestane reserveonderdelen
- gebruik van niet-toegestane accessoires
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