
Gebruik dit product na het zorgvuldig lezen van deze gebruiksaanwijzing. 
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A. Aan- / uit knop / pauzeknop 
1. Houd 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan of uit te zetten, de zuiger staat op niveau 1. 
2. Druk op de aan-/uit knop om alle functies te pauzeren. Druk nogmaals op deze knop om de vorige 
modus te hervatten. Als het apparaat een half uur wordt gepauzeerd, schakelt deze automatisch uit. 
 
B. Stootsnelheid verhogen. 
1. Druk op de (+) knop om de stootsnelheid tot 11 stappen te verhogen (frequentie 0-10). De zuiger 
gaat op en neer en roteert niet. 
 
C. Stootsnelheid verlagen.  
1. Als het systeem is ingeschakeld, druk op de (-) knop om de stootsnelheid tot 11 stappen te 
verlagen. (frequentie 0-10). De zuiger roteert niet. Op niveau nul stopt de zuigeractie. 



 
D. Regelknop airbags 
1. Schuif de knop naar het einde in de "-" richting, de airbag-bediening staat op nul. 
2. Schuif de knop in de "+" richting (niet helemaal naar het einde) en selecteer met de hand de 
verschillende airbag-opblaasstanden. Schuif en schakel met deze knop tussen de verschillende 
standen om de luchthoeveelheid aan te passen. Opgeblazen airbags zorgen voor een strakker en dus 
intenser gevoel. 
3. Schuif de knop naar het einde in de "+" richting, voor een snelle toegang tot de 10 modi van airbag 
instelling. Schakel het uit en dan los om van modus te veranderen (met herinneringsstem), om 10 
modi van afzuiging in te schakelen. Schuif de knop naar de “-“ stand om te resetten en een nieuwe 
opblaasprogramma te kunnen selecteren. 
 
E. Knop voor spraakvolume.  
Draai aan deze knop om het geluid harder en zachter in te stellen. 
 
F. Parfum container 
1. Duw het klepje omhoog en laat een paar druppeltjes parfum op het katoenen kussentje lopen. 
2. Tijdens het gebruik van de masturbator kun je de het roostertje op het dekseltje openschuiven om 
de geur van de parfum te verspreiden.  
 
G. Verwissel de sleeve alleen als het apparaat is uitgeschakeld, maar wel met de stroomkabel 
aangesloten. Schakel de knop in de richting van de pijl om de zuiger naar boven te verplaatsen zodat 
de sleeve er gemakkelijk uitgenomen kan worden. Je kunt nu de sleeve vervangen of reinigen. 
Schuif de knop in tegengestelde richting op de sleeve weer terug te plaatsen naar de start positie.  
 
Let op: als u de voor-verwarmingsfunctie wilt gebruiken, hem wil drogen of de deksel wil sluiten, 
positioneer dan de sleeve eerst terug naar de start positie! 
 
H. Audio knop kreunfunctie. 
1. Druk om de kreunmodus te starten. 
2. Druk nogmaals de knop om te wisselen naar een andere stem.  
 
I. Indicatielampjes 
1. ABCH-knoppen hebben indicatielampjes in rood. Als je de stootfrequenties wijzigt, knippert het 
indicatielampje niet op niveau nul, één indicatielampje knippert op niveau één, twee 
indicatielampjes knipperen op niveau twee ... vier indicatielampjes knipperen op niveau vier. Als je 
een hogere stootfrequentie selecteert, knipperen vier indicatielampjes regelmatig in rode kleur. 
2. In de voorverwarmingsfunctie knipperen de vier hoofdknoppen. 
3. In de droogfunctie knipperen alle knopindicators om de beurt. 
4. In de hoogste stootfrequentie knipperen alle lampjes van de knoppen. 
5. Als je op de pauzeknop drukt,  knipperen alle knoppen rood. 
 
J. Kreunmodus / Bluetooth-modus indicatielampje 
1. In de kreunmodus knippert het lampje van de knop in rood en gaat uit bij uitschakeling. 
2. In Bluetooth-stand knippert het Bluetooth-indicatorlampje in blauw als deze een Bluetooth 
headset in de buurt zoekt. Het indicatielampje blijft continue branden als de verbinding tot stand is 
gebracht en dooft wanneer Bluetooth wordt uitgeschakeld. 
 
K. Verwarmingsknop 
1. Wanneer het apparaat uitgeschakeld is , de sleeve op zijn plaats zit en de deksel gesloten is, druk 
je op deze knop om de voorverwarmingsfunctie te starten of te stoppen. Na een half uur opwarmen 
stopt het voorverwarmen automatisch. 



2. Op kamertemperatuur kan het apparaat binnen 15 minuten op de hoogste temperatuur bereiken. 
Dit is beveiligd op 40 ℃ komen. We raden aan om het apparaat rechtop te plaatsen met de deksel 
naar beneden. 
 
L. Droog knop 
Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, de sleeve is geïnstalleerd en de deksel is gesloten, drukt u op 
de knop om de droogfunctie te starten of te stoppen. Je doet dit na het schoonmaken van de sleeve 
met lauw / half warm water en een zacht zeep. Droog de sleeve af met een handdoek en druk deze 
knop om de droogfunctie te starten. De droogtijd kan niet langer zijn dan 1 uur. We raden aan om 
het apparaat rechtop te zetten in de droogmodus met de deksel naar beneden. 
 
M. Bluetooth-knop 
1. Zet het apparaat aan en houdt de knop 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-modus te starten / 
stoppen. In de Bluetooth-modus zal het product de Bluetooth-headset in de buurt automatisch 
zoeken en verbinden. Uw Bluetooth-headset moet zijn ingeschakeld om te kunnen koppelen. Na een 
succesvolle verbinding kan de gebruiker de kreungeluiden horen via de Bluetooth-headset. 
Let op: in de Bluetooth-modus worden de ingebouwde luidspreker en bekabelde headset 
automatisch uitgeschakeld en weer automatisch ingeschakeld wanneer de Bluetooth-modus wordt 
uitgeschakeld. 
2. In de Bluetooth-modus kan het volume alleen worden bepaald door middel van de Bluetooth-
headset. 
 

 
 
 
Let op: 
Dit product heeft een veiligheid ter bescherming. Als de zuiger wordt geblokkeerd dan knipperen de 
indicatielampjes vijf keer en hoor je een geluidswaarschuwingssignaal. Na deblokkering zal het 
apparaat de laatst gebruikte modus hervatten. Als de blokkering tien keer achter elkaar gesignaleerd 
wordt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. 
 
Stroom / Voeding 
Dit apparaat werkt alleen als het is aangesloten op een 220 Volt stopcontact. Gebruik dit product 
alleen en slechts met de voedings-adapterkabel zoals meegeleverd. Het product is niet oplaadbaar! 
Dit apparaat wordt geleverd met AC 220 volt EU-stekker. 
 

 
 
 



Specificaties 
Product naam: Future Sexual Masturbator (PRO-versie) 
Artikelnummer: 090077 
Executive Standard: Q / LTDZKJ 1-2019 
Afmeting: 126 x 100 x 271,5 mm 
Voedingsadapter: AC 100 ~ 240V 
Nominale stroom: ≤5A 
Materiaal: ABS, TPU, PC, TPE 
Nominale spanning: 12V 
Maximale geluidsproductie:  ≤80db 
Verpakkingsinhoud: Masturbator, garantiekaart, gebruikshandleiding, stroomadapter, parfum, twee 
sleeves, opbergtas. 
 
In gebruikname 
1. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door 
2. Giet voldoende glijmiddel in de sleeve voor het gebruik. 
3. Zet het apparaat aan en “have fun”. 
 
Sleeve verwijderen en schoonmaken 

 
1. Sluit dit product aan op het lichtnet en haal de deksel eraf. Schakel de "sleeve in-uit knop" in de 
richting van de rechte pijl om de sleeve er uit te halen. 
2. Was de sleeve in lauw water en dep de binnenkant en buitenkant van de sleeve droog met een 
handdoek. 
3. Pas als de sleeve droog is plaats je hem terug in het apparaat. 
4. Schakel de "sleeve in-uit knop" in de tegengestelde richting om de sleeve terug diep te plaatsen in 
het apparaat. Plaats nu de deksel terug.  
5. Start nu de droogfunctie zoals omschreven bij punt L. 
 
Let op: keer de sleeve niet binnenstebuiten tijdens het schoonmaken, was de sleeve niet op een te 
hoge temperatuur om schade hieraan te voorkomen. 
 
Onderhoud 
1. Dompel dit apparaat nooit in een vloeistof.  Je mag de body van het apparaat nooit nat wassen of 
er een vloeistof in gieten, dit om schade of kortsluiting te voorkomen. 
2. Reinig de binnen- en buitenkant van het apparaat met een handdoek of tissue. 
3. Mocht er toch water in komen, droog dit dan zo snel mogelijk met een droge doek. 



4. Plaats de sleeve terug zoals omschreven bij “Sleeve verwijderen en schoonmaken”. 
5. Bescherm dit product tegen hoge temperaturen, vloeistoffen en vuil. 
6. Stel dit apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht 
7. Schakel het apparaat na gebruik uit en ontkopppel altijd de stroom / voedingskabel. 
8. Laat het apparaat niet onnodig lang werken zonder te gebruiken. Dit voorkomt schade en verlengt 
te levensduur.  
9. Buiten bereik van kinderen houden. 
 
Problemen oplossen 
1. Inspecteer de voedingskabels als het apparaat niet wil opstarten. 
2. Als de voedingsadapter en de stroomtoevoer goed werkt, probeer dan lang op de aan / uit-knop te 
drukken. 
3. Schakel het apparaat uit, ontkoppel de stroomkabel om het apparaat te resetten. Start nu 
opnieuw. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Waarschuwing: dit is een elektrisch apparaat. Als dit apparaat is aangesloten op het lichtnet kan het  
brand, elektrische schokken, verwondingen en/of schade aan het apparaat of aan andere bezittingen 
veroorzaken. Gebruik dit apparaat conform deze gebruiksaanwijzing en lees de opmerkingen 
hieronder zorgvuldig voordat u het product gaat gebruiken. 
1. Dit product is alleen voor volwassenen, niet voor kinderen. 
2. Als u zich niet lekker voelt of een blessure heeft, gebruik dit apparaat dan niet. 
3. Inspecteer het product en de kabels regelmatig. Indien beschadigd gebruik dit product dan niet. 
4. Dit product voldoet aan de norm voor huidverwarming. Langdurige aanraking met het warme 
oppervlak kan leiden tot ongemak of letsel. Als je gezondheidsproblemen hebt, wees dan voorzichtig 
of gebruik het apparaat niet. 
5. Gebruik dit apparaat niet in vochtige ruimtes dit kan leiden tot elektrische schokken. 
 
Dit apparaat is een elektrische masturbator voor mannen en wordt uitsluitend verkocht als Adult 
Novelty (seksartikel) 


