
 

  Elektro Sex Powerbox met LCD scherm. 
 
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voor het in gebruik nemen van de Elektro Sex 
Powerbox. 
 

     
 
Deze elektro sex stimulator werkt op batterijen. Het zendt elektrische stroomstootjes uit via 
de elektrodes (bijv. de bijgeleverde gel-pads), die aangesloten worden op de powerbox. 
Deze elektrodes kunnen geplaatst worden op bijna alle delen van het lichaam. Met de 
bedieningstoetsen kan de sterkte van de elektrische stroomstootjes geregeld worden, zodat 
deze stroomstootjes tot  diep in de huid, zenuwen en spieren doordringen. Deze powerbox 
zal een positieve invloed hebben op uw sexleven. 
De powerbox heeft 7 verschillende programma’s.   
Elk  programma heeft 16 verschillende intensiteits-standen. 
Wij wensen u vele opwindende uren met deze powerbox. 
 
 
De powerbox set bevat: 
- 1 x 2-kanaals powerbox met LCD scherm. 
- 2 x gel pads  (elektrodes)  
- 2 x stroomdraden   
- 3 x 1.5 volt AAA batterijen   
 
 
 
 
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN: 
Elektro Sex Stimulatie is geen speelgoed! Ga dus verstandig om met de apparatuur en   
lees, voor gebruik, deze instructies zorgvuldig door. 
- Niet gebruiken als u een pacemaker, hartproblemen of hartritme-stoornissen heeft. 
- Niet gebruiken als u zwanger bent. 
- Niet op oogleden gebruiken. 
- Niet op beschadigde huid gebruiken. 
- Wees voorzichtig op plaatsen waar botten dicht onder de huid liggen  
- Vermijdt abrupte verandering in de schok in/afstelling 
- Buiten bereik houden van kinderen 
- Zet de powerbox uit voordat u de accessoires aansluit  
- Zet de powerbox pas aan nadat u de accessoires op het lichaam heeft aangebracht en                                                                            
zet de powerbox uit voordat u de accessoires van het lichaam verwijdert. 
- Verander de schokinstellingen altijd geleidelijk. 



- Als de schokken pijnlijk zijn, staak dan onmiddellijk het gebruik 
- Laat de powerbox nooit in contact komen met water! 
 
Neven effecten: 
Huidirritatie kan in het begin optreden als men de powerbox gebruikt (bijv. Rood worden van 
de huid). Dit is normaal. Als huidirritatie aanhoudt, dan onmiddellijk het gebruik van de 
powerbox staken. 
 
Aanbeveling: 
Gebruik Contact Gel om een optimale stroomgeleiding te verkrijgen tussen het 
lichaam en de elektrodes. 
 

Product specificaties: 
 

Vermogen 4.5V, 3 x AAA  

Frequentie 1 — 100HZ 

Stroomverbruik Max. 180mw 

Output Power Max. 30mA into a 2K 0hm elektrisch vermogen 

Pulse sterkte 20—220 µS 

 
Bediening van de toetsen: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Stekkeringang (2 stuks): voor het aansluiten van de stroomdraden. 
2. LCD scherm : laat zien in welke modus de powerbox zich bevindt. 
3. ON / OFF toetsen: voor het aan- en uitzetten van de powerbox. 
4. Time display toets : de gewenste gebruiksduur kan hiermee ingesteld worden. 
5. Deep-cure key (Higher Intensity): hiermee wordt de intensiteit van het 

ingestelde niveau versterkt, De stroomstootjes dringen dieper door in de huid en 
in de spieren. 

6. ‘Manual’ keuze toets: de powerbox heeft 7 verschillende keuzemenu’s: 
acupuncture, massage, slow stroke, scrapping enz. Met deze toets kunt u naar 
het gewenste menu gaan. Standaard staat de powerbox op ‘acupuncture’. 

7. ‘Automatic’ keuze toets: druk op deze toets en de powerbox zal  alle 7 menu’s  
afgaan in een tijdsbestek van ongeveer 20 minuten. 

8. Intensiteits toets (Strong/Weak): er zijn 16 intensiteits-niveaus, druk 1 maal  op 
‘strong’ en de intensiteit zal naar het volgende niveau gaan. Met de toets ‘weak’ 
zal de intensiteit naar een vorig niveau gaan. 

 

 



LCD scherm:
 

 

 

 

 

 
1. Dit scherm laat zien op welk programma de powerbox ingesteld. 
2. Het pijltje laat u het gekozen menu zien. 
3. Cijfer 16 is het maximale niveau van intensiteit zien. (van 1 tot 16).  
4. Verticale  balk, die hoogte van het intensiteits-niveau laat zien. Per 2 stappen 

verschijnt één balkje extra op het scherm. 
5. ‘High Intensity’, geeft aan of ‘High Intensity’ in- of uitgeschakeld is. 
6. Tijdaanduiding in minuten, de powerbox telt automatisch af naar nul, en laat de 

ingestelde en/of de resterende tijdsduur zien.  

 

 

 

Bij geleverde Accessoires: 
     

Stroomdraden      AAA Batterijen       Gel pads (electrodes)  Gel pad en  
     kabelhouder 

(2 stuks)         (3 stuks)       (2 x 2 stuks)   (2 stuks) 
       

  
  

 

Veiligheidsmaatregelen: 

Niet te gebruiken in combinatie met de volgende medische apparatuur en/of hulpstukken: 

Pacemaker of andere cardio apparatuur. 
Prothesen of metalen pinnen in uw lichaam. 
Alle elektronische, medische apparatuur ten behoeve van uw gezondheid. 

De powerbox is geen speelgoed, als u onder behandeling bent bij een arts of specialist, 
raadpleeg deze dan voor een risico inventarisatie, alvorens u de powerbox gaat 
gebruiken. Voorbeelden van risico’s zijn o.a. Tumoren, Ontstekingen, Hartziektes, 
Huidallergieën of huidziektes. 
 
Accessoires van de powerbox niet aanbrengen op de ogen, in de buurt van het hart, in de 
mond en op verwondingen aan de huid. 
 
De powerbox niet gebruiken als u zwanger bent, of denkt te zijn. 
 
 

 



Instructies voor optimale werking  powerbox: 

Klaarmaken voor gebruik: : 
. 

 

 

 

 

 

Open het batterijklepje en plaats de bijgeleverde 3 x 1,5 volt AAA batterijen in het 
daarvoor bestemde vakje. Let op de + en – kant van de batterijen. Sluit het batterijklepje 
met beleid. ZET DE POWERBOX NOG NIET AAN! Sluit de stroomdraden aan op de 
powerbox, elke draad in de daarvoor bestemde in/uitgang.Verwijder het beschermlaagje 
van de gel-pads en plaats beide gel-pads op het gewenste lichaamsdeel. U kunt nu 
voorzichtig de powerbox aanzetten en instellen. 
TIP: Reinig het  gedeelte van het lichaam, wat u wilt behandelen met een vochtig, warm 
doekje en breng daarna de elektrodes aan op het te behandelen gedeelte van het 
lichaam. 

 
Bediening van de toetsen 
Schakel de powerbox in door op ‘ON’ toets te drukken. Het lcd-scherm laat u dan zien dat 
het apparaat is ingeschakeld en tegelijkertijd, zal het pijltje gericht zijn op 
behandelingsmethode: acupunctuur. Bij inschakeling is de intensiteit altijd 0 en de 
tijdsduur 15 minuten.. 

1. Kies ‘TIME’ toets, bij 1 maal drukken, laat het scherm 5 min. Zien, bij 2 maal 
drukken: 10 min. en bij 3 maal drukken: 15 minuten.  

2. Kies de behandelingsmethode : door op de ‘MANUAL’toets te drukken kunt u 
kiezen uit: acupuncture, massage, slow stroke, united stroke, scrapping, 
cupping and manipulation(naprapathy). Als u de ‘AUTOMATIC’ toets  indrukt, 
zal de powerbox gelijkmatig alle 7 menu’s afgaan, in een tijdsbestek van 
ongeveer 20 minuten. 

3. Intensiteit regelen: druk op de toetsen : ‘STRONG/ WEAK’ voor een hogere of 
lagere intensiteit. 

4. Higher Intensity keuze: door op de ‘HIGHER INTENSITY’ toets te drukken, 
zullen de stroomstootjes van de gekozen intensiteit, versterkt worden.   

 
De maximale tijdsduur, die ingesteld kan worden, is 15 minuten. Na 15 minuten zal de 
powerbox zichzelf uitschakelen. Daarna kunnen de elektrodes (bijv. gel-pads) verwijderd 
worden van het lichaam en op de elektrodehouder bevestigd worden. Herhaal 
bovenstaande aanwijzingen bij het eerstvolgende gebruik van de powerbox. 

De intensiteit zal terugschakelen naar level 1, als u van menu verandert, terwijl de 
powerbox aanstaat. De gewenste intensiteit kan dan opnieuw ingesteld worden. 
Schakel de powerbox uit, door op de ‘OFF’ toets te drukken.  
Volg bovenstaande procedure opnieuw, als u een ander gedeelte van uw lichaam wilt 
gaan behandelen. 
Koppel de gebruikte electrodes pas los, als de powerbox uitgeschakeld is (‘OFF’ toets). 



Niet aan de stroomdraden trekken als u een elektrode wilt verwijderen van uw lichaam, of 
uit de powerbox. Koppel eerst de elektrodes los van de powerbox en vervolgens de 
elektrodes losmaken van het lichaam. 
 

Reiniging en onderhoud: 
Reinig de buitenkant van de powerbox met een licht vochtige doek. Gebruik geen 
chemische middelen of alcohol. 
Reinig de elektrodes (gel-pads) met een vochtige doek en leg ze weg om te laten drogen. 
Niet blootstellen aan direct zonlicht. 
Powerbox niet bewaren in vochtige ruimtes. Niet blootstellen aan hoge temperaturen of 
water. 
Powerbox niet demonteren en/of zelfstandig repareren. 

Verwijder de batterijen als de powerbox voor een langere periode niet gebruikt wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemen en oplossingen: 
 

Status van het product Problemen Oplossingen 

Er is geen LCD-scherm 
zichtbaar na het 
inbrengen van de 
batterijen. 

Batterijen zijn leeg. Vervang alle 3 de batterijen. 

 
 

Batterijen zijn reeds 
gebruikt of niet correct. 

Controleer het probleem en 
vervang of herplaats de 
batterijen. 

 
 

Het contact tussen de 
batterijen en de powerbox is 
slecht. 

Plaats de batterijen opnieuw, 
en let op – en + polen.  

Het LCD-scherm werkt, 
maar het apparaat werkt 
niet. 

Is plug van de stroomdraad 
goed aangesloten in het 
apparaat? 

Controleer en corrigeer de 
verbinding tussen de 
stroomdraad en apparaat, en 
stroomdraad en accessoire. 

 
 

Zijn de stroomdraden en de 
elektrodes op de juiste wijze 
verbonden? 

Verbind deze op de juiste 
wijze. 

Stroomstootjes worden 
zwak of tintelend. 

Is de elektrode op juiste 
wijze op de huid geplaatst? 

Druk de elektrode (gel-pad) 
stevig op de  huid. Gebruik 
contact gel voor beter contact. 

 
 

Is de oppervlakte van de 
elektrode vies? 

Maak de elektrode schoon 
met een doekje. 

 
 

Is het huidoppervlak vies? Maak de huid schoon. 

De stroomstootjes 
stoppen voordat de 15 
minuten voorbij zijn. 

Batterijen zijn op. Vervang de batterijen. 

De huid wordt rood, 
jeukerig of gaat tintelen. 

Huidallergie voor het 
materiaal van de elektrode. 

Kies een andere positie op de 
huid of verkort de gebruikstijd 
om heftigere reacties te 
voorkomen. Stop het gebruik 
als allergische reactie 
aanhoudt. 

 

 


