
Tango Corrida massasjestav 
art. 119815 
 
Medfølgende i esken: Vibrator og Tango ladekabel  
 
Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for 
å sikre at produktet har full batterikapasitet.   

Hvordan lade: Laderen føres inn i leketøyet på oppmerket plass over CE-merket. Første gang du skal 
lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen gjennom silikonet. Når vibratoren 
lader, vil det blinke blått i knappene på vibratoren. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet. 

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke 
batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.   

Vibratoren har 2 motorer, og kontrolleres med 2 knapper.  

Skru på: Hold nederste knapp inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på. Et blått lys indikerer at den 
er klar. Trykk deretter én gang på nederste knapp for å starte vibrasjonen i skaftet. Trykk én gang på 
øverste knapp for å starte vibrasjonene i massasjehodet.   
Endre program: Begge motorene har 10 ulike mønstre, og man kan enkelt endre mønster ved å 
trykke på hver av knappene.   
Skru av: Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder for å skru av begge motorene, eller trykk deg gjennom 
alle programmene til vibrasjonen stopper. 

 
Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer 
og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av 
vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i 
normal romtemperatur.  
 

• Materiale: Silikon og ABS plast   
• Lengde: 20 cm  
• Bredde: 4,5 cm  
• Omkrets skaft: 10 cm 
• Omkrets hode: 14 cm 
• Oppladbar: Ja  
• Ladetid: 180 min  
• Brukstid: 120 min  
• Programmer: 10  
• Vanntett: Dusjtett  
• Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel  
 

https://www.kondomeriet.no/tilbehor/hygiene/

