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INDHOLD I BOKSEN

1. HandyTM

2. TrueGripTM band
3. TrueGripTM sleeve
4. Strømforsyning
5. Strømkabel
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KNAPPER

1.  

2.  

3.  

4.   

5.    

6.    

7.    
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Tænd og sluk

Forøg stryge længden

Formindsk stryge længden

Forøg hastigheden

Formindsk hastigheden

Wi-Fi knap 

Indikator LED



SÅDAN BRUGER DU DEN

TRIN1.     FORBIND STRØMFORSYNINGEN
                  TIL EN STIKKONTAKT.
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HOW TO USE

TRIN2.    FORBIND TIL HANDY TM
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Advarsel! Når at strømmen er tilsluttet, 
vil Handy™ automatisk flytte sig til 
startpositionen.



SÅDAN BRUGER DU DEN

TRIN3.     Indfør din penis så langt som 
                   muligt ind i sleevet.
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SÅDAN BRUGER DU DEN

TRIN4.      Placer sleevet ind i dit 
                   TrueGrip™ band.

NOTER: Knapperne skal 
være hen i mod dig.
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SÅDAN BRUGER DU DEN

TRIN5.       Juster dit TrueGrip™ band efter dit 
                    ønskede greb. Det skal være stramt 
                    nok til at det kan holde sleevet 
                    sikkert på plads.
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SÅDAN BRUGER DU DEN

TRIN6.        Tænd Handy™  ved at trykke på tænd 
                      knappen. Juster hastigheden og 
                     stryget med de korresponderende 
                      knapper.

NOTER!
Hold altid toppen af Handy™ fast og hold dine 
fingre væk fra alle dele der bevæger sig!

Advarsel!
Vær altid klar til at slukke for apparatet
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SÅDAN RENGØR DU DEN

Advarsel!

Hold din Handy™ væk fra vand!  Brug en våd klud på Handy’s 

ydre overflade for at holde den ren

•   Clean your sleeve directly after use.
•   Use soap and warm water when you clean the sleeve.
•   You can turn the sleeve inside out for a deeper clean.
•   Dry with a towel.
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Rengøre dit sleeve lige efter brug.
Brug sæbe og varmt vand når at du rengør dit sleeve.
Du kan vende dit sleeve på vrangen for at få en bedre rengøring.
Tør den med et håndklæde.



ADVARSLER

Brug den ikke nær eller i vand. Dette er 
et elektrisk apparat. Elektrisk stød kan 
forårsage skade eller død.
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ADVARSLER

Brug kun Handy™ med dit sleeve på. Brug 
ikke Handy™ uden dit sleeve da det kan 
resultere i en skade.
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ADVARSLER

Handy™ er et kraftfuldt værktøj, med høj hastighed 
og moment. Ved forkert brug kan det forårsage 
personskade. Du bruger Handy™ ud fra din egen 
risiko. Hvis du ikke accepterer dette, så returner 
Handy™ og få pengene tilbage. Betingelser gælder. 
Se theHandy.com for alle betingelser.
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For support og for at læse den 
fulde manual, så besøg 
www.handysetup.com
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SUPPORT



Opbevar dit sleeve i en forseglet 
plastikpose for at forlænge dets 
levetid og for at beholde dens 

struktur.

Opbevar Handy™ i et tørt og koldt 
sted, helst i produktets boks. 

OPBEVARING
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GARANTI

Medmindre at andet er angivet, så 
garantere Handy™ motoren, gearene 
og elektronikken i et (1) år. 
Garantiperioden starter på dagen af 
købet. Garantien dækker fabriksfejl 
eller defekte dele. Handy™ er ikke 
dækket af garantien hvis den er åbnet 
eller ændret ved. Garantien dækker 
ikke sleevet eller trueGrip™ band. 
Normal slitage, som f.eks. kosmetisk 
forringelse er ikke dækket. Garantien 
gælder ikke hvis skaderne skyldes 
forket brug, forsømmelse eller uheld.
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JURIDISK

Handy™  er registreret varemærke 
tilhørende Sweet Tech AS. Handy

™ er afventende amerikansk 
patent. Handy™ er kun til nydelse 

og har ingen terapeutisk eller 
medicinsk anvendelse.
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JURIDISK

For mere info, kontakt os på 
contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 alle rettigheder forbeholdes.




