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INNEHÅLL I LÅDAN

1.  
2. 
3.  
4.  
5.
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Handy™ 
TrueGrip™ band
TrueGrip™ ärm
Ström försörjare
Ström kabel



KNAPPAR

1.  

2.   

3.    

4.    

5.    

6.   

7.  
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Ström På/Av

Öka drag längd

Minska drag längd

Öka hastighet

Minska hastighet

Wi-Fi knapp 

LED Indikator



HUR MAN ANVÄNDER DEN

STEG1.     Anslut strömförsörjningen till 
                   vägguttaget.
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HUR MAN ANVÄNDER DEN

STEG2.    Anslut till Handy™.
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Varning! När strömmen är ansluten, 
Kommer Handy™ automatiskt röra sig 
till start positionen.



HUR MAN ANVÄNDER DEN

STEG3.       För in din penis så långt som 
                     möjligt in I ärmen.
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HUR MAN ANVÄNDER DEN

STEG4.      Placera ärmen in I TrueGrip™ bandet.

NOTERA: knapparna ska 
vara vända mot dig.
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HUR MAN ANVÄNDER DEN

STEG5. 

Page : 09

Justera TrueGrip™ bandet enligt ditt 
föredragna grepp. Det Borde vara 
tillräckligt tight för att säkert hålla ärmen 
på plats.



HUR MAN ANVÄNDER DEN

STEG6. 

NOTERA!
Håll alltid toppen av Handy™ fast och håll fingrarna 
borta från rörande delar!

Varning!
Var alltid beredd att stänga av strömmen.
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Sätt på Handy™ genom att trycka 
stömknappen på. Justera hastighet och 
drag med de motsvarande knapparna.



HUR DU RENGÖR DEN

Varning!
Håll din Handy™ bort från vatten!  Använd en fuktig trasa på 
Handy’s yttre yta för att hålla den ren
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• 
• 
•
•  

Rengör din ärm direkt efter användning.
Använd tvål och varmt vatten när du rengör ärmen.
Du kan vända ärmen in och ut för en djupare rengöring.
Torka med en handduk.



VARNINGAR
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Använd inte I eller under vatten. Det här är 
en elektrisk apparat. Elektrisk chock kan 
resultera i skada eller död.



VARNINGAR
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Använd bara Handy™ med ärmen installerad. 
Använd inte Handy™ Utan ärmen eftersom 
det kan resultera I skada.



VARNINGAR
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Handy™ är ett kraftfullt verktyg, med hög hastighet och 
vridmoment. Fel användning kan resultera i skador. Du 
använder Handy™ på egen risk. Om du inte accepterar, 
snälla lämna tillbaka Handy™ för återbetalning. Vilkor 
tillämpas.  Se theHandy.com för alla villkor.
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SUPPORT

För support och för att läsa hela 
manualen.  Besök 

www.handysetup.com



Förvara din ärm I en sluten plast påse 
för att förlänga dens liv och för att 

hålla strukturen.

Förvara Handy™ i ett torrt och kallt 
ställe, helst i product lådan. 

Håll Handy™ borta från solljus. 

FÖRVARING
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GARANTI

Om inget annat anges, garanterar Handy™ 

motorn, utrustningen och elektroniker är 

täckta för en tidsperiod av ett (1) år. 

Garantiperioden startar från inköpsdagen. 

Garantin täcker defekter pågrund av 

tillverknings fel eller felaktiga delar. Handy™ 

täcks inte av garantin om den är öppnad 

eller manipulerad med. Garantin täcker inte 

ärmen eller trueGrip™ bandet. Normalt 

slitage, som kosmetisk försämring, tacks 

inte. Garantin är ogiltig om skador orsakas 

av missbruk, försummelse eller olycka. 
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LAGLIGT

Handy ™ är ett registrerat varumärke som 

tillhör Sweet Tech AS. Handy ™ är 

U.S.-patentsökt. Handy ™ är en nyhet och 

har ingen terapeutisk eller medicinsk 

tillämpning.



Page : 19

LAGLIGT

För mer info, kontakta oss på 
contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 Alla rättigheter förbehållna. 




