
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vibratoren har en utforming som gjør at den 
passer for både kvinner og menn. 
 
 
Spesifikasjoner:  
Materialer: Body-safe silikon, ABS plast, polyuretan  
Størrelse: 10,25 cm x 2 cm (vibratoren) 
Batteri: USB lader inkludert 
Lading: 70 min 
Brukstid: Opptil 100 min 
Vanntett: Ja 
 
 
PÅ/AV: Slå på vibratoren ved å trykke på ON/OFF 
knappen. Den vibrerer et kort øyeblikk for å 
indikere at den er på. Trykk på «XO»-tegnet på 
fjernkontrollen. Slå av vibratoren på samme måte, 
enten ved å holde inne ON/OFF på selve vibratoren 
eller ved å holde inne «XO»-knappen på 
fjernkontrollen i 3 sekunder. Vibratoren skrur seg 
automatisk av etter 30 minutter med inaktivitet. 
 
Bruk: Ta litt vannbasert glidekrem på vibratoren, 
det gjør den mer behagelig å bruke. Slå på 
vibratoren. Bruk fjernkontrollen til å styre 
vibratoren og endre frekvens og styrke. Vibratoren 
kan plasseres i stramt undertøy slik at den holdes 
på plass. 
 
Endre innstilling: Vibratoren har 12 ulike 
innstillinger, f.eks. intens, eskalerende og 
pulserende vibrasjon. Vibratoren vil «huske» 
hvilken innstilling du sist brukte neste gang du slår 
den på.  
 
Etter bruk: Vibratoren rengjøres med en mild, 
antibakteriell såpe eller et rengjøringsmiddel 
spesielt laget for å rengjøre vibratorer.   
 
 

Calexotics vibrasjonspute 

Calexotics vibrasjonspute benyttes ved nedsatt 
seksuell funksjon, ved sykdom som MS eller 
diabetes, etter overgangsalder, stråleterapi eller 
ulike operative inngrep. Vibratoren hjelper med å 
øke blodgjennomstrømming  i vulva området som 
igjen er med på å bedre  sensitiviteten.  For menn 
benyttes vibratoren for å øke blodtilstrømming i 
området rundt penisroten, penis og perineum.  
 
Vibratorsett består av en vibrasjonspute, en 
fjernkontroll og en USB lader. Vibratoren fullades 
på ca. 70 min. Det er viktig at ladeledning settes 
helt inn i selve vibratoren.  
 
Lading: Sett inn ladekabelen i inngangen på 
vibratoren og i inngangen på fjernkontrollen. 
Inngangene finner du nederst slik som vist på 
baksiden av esken. Ladekabelen er en USB-kabel, 
og du kan lade vibrator/fjernkontroll via din PC 
eller via en USB-adapter i stikkontakten.  
Merk: Bruker du  
PC-en kan  
ladetiden være  
betydelig  
lenger. Husk å  
lade vibratoren  
når den er tørr.  
Ladeledning må  
settes helt inn  
i vibratoren slik 
som vist på 
bildet. 
 
 


