
     

VIB-STIM 

Vib-Stim is een speeltje voor volwassenen dat bestaat uit een silicone plug die door middel van een afstandsbediening 

gestuurd kan worden: vibratie én stimulatie met elektrische schokjes.  

Vib-Stim heeft 3 vibratie snelheden en 5 tens (shock) niveaus. 

De vibratie is gelijktijdig met de tens stand te gebruiken. 

Met deze toy kun je spelen en plagen zowel inwendig als uitwendig. Jij bepaalt in welke modus je wilt spelen. 

Voordat je dit speeltje gaat gebruiken, lees dan eerst zorgvuldig de gebruiksinstructies en waarschuwingen. 

 

INHOUD: 

1 x Vib-Stim plug met vaste draad afstandbediening // 3 x AA -1.5V batterijen(Deze zijn NIET inbegrepen) // 1 x 

gebruiksaanwijzing in het Engels. 

 

 VOOR GEBRUIK: 

 Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en controleer of het artikel onbeschadigd is.  

Reinig het artikel voor het eerste gebruik en ook grondig na het gebruik. 

Plaats de 3 batterijen op de juiste manier in de afstandbediening. 

 

GEBRUIK: 

Controleer of de batterijen juist geplaatst zijn in de afstandbediening.  

Druk één keer op de knop: VIBRATION (3) en het LED lampje zal branden. Je staat nu in de eerste en laagste 

vibratiestand. Druk nog eens op de knop om over te schakelen naar het volgende tril niveau 2, vervolgens naar 3 en 

daarna zal hij stoppen. 

Druk op de TENS ON/UP knop button om de TENS (shock) stand te activeren op het eerste en laagste niveau. 

De schokken voel je alleen als beide zwarte elektrode delen, gelijktijdig contact maken met het lichaam. 

Om de intensiteit te verhogen druk op: TENS ON/UP en om te verlagen druk op TENS OFF/DOWN 

Gebruik electro seks contact gel of een glijmiddel op water bases om een goed contact te maken tussen het lichaam en 

de elektrodes. 

 

 

NA GEBRUIK 

1. Verwijder de plug langzaam uit het lichaam en trek NIET aan de kabel maar aan de plug. 

2. Verwijder de batterijen uit de afstandbediening als u het artikel niet gebruikt. 

3. Reinig dit speeltje met zacht zeep en lauw water, let op NIET onderdompelen in water of een andere vloeistof. 

 



FORMAAT VAN DE PLUG 

De afmeting is: 155 x Ø 40 mm. 

 

VEILIGHEID  

Het silicone is een lichaam veilig materiaal. 

De Vib-Stim is een speeltje voor volwassenen, houdt het buiten bereik van kinderen. 

In geval van nood: Druk 3 seconden op de rode knop om de functies uit te schakelen.  

Dompel dit artikel niet onder in water of een andere vloeistof. 

 

VOORZORGEN, GEBRUIK VIB-STIM NIET ALS: 

- als je hart problemen hebt 

- als je een pacemaker draagt 

- Op beschadigde of geïrriteerde huid 

- Je zwanger bent 

 

HET GEBRUIK IS ALTIJD OP EIGEN RISICO 

 

 


