
 

WOMANIZER PREMIUM  
HANDLEIDING  

 
Hi!  
Fijn dat je voor Womanizer gekozen hebt.  
Welkom in een wereld van sensuele ervaringen welke jou en je leven steeds weer zullen verrijken. Door voor de Womanizer te kiezen, ben je niet alleen verzekerd van 
ongeëvenaarde orgasmes, maar ook van een geheel nieuwe lust naar plezier. Vier je vrouwelijkheid en geniet ervan. Mis het niet! Niet op een orgasme, fantasie of plezier. 
Geniet van je product - en het ene orgasme na het andere. 
 
Pleasure Air technologie Waterdicht 
 
12 intensiteitsstanden 2 siliconen stimulatie opzetstukjes 
 
Autopilot LED display 
 
Smart Silence Stille technologie 
 
BESCHRIJVING  

LADEN  

KORTE HANDLEIDING  

GEBRUIK  

TIPS  

REINIGING  

ALGEMENE INFORMATIE  
 
NOTE: Lees deze instructies zorgvuldig door vóór je eerste plezierige ervaring met je Womanizer en bewaar deze veilig voor latere referentie.  
 

BESCHRIJVING  
A MAGNEETPINS OM OP TE LADEN  
B  LED DISPLAY (LAADSTAND/MODUS)  
B1 LED 1  
B2 LED 2  
B3 LED 3  
C AAN/UIT-KNOP  
D AUTOPILOT  
E+ INTENSITEITSKNOP CLITORUSSTIMULATIE (VERHOGEN)  
E– INTENSITEITSKNOP CLITORUSSTIMULATIE (VERLAGEN)  
F STIMULATIE OPZETSTUK 
G USB-LAADKABEL MET LAADKOP  
 

LADEN  
WAARSCHUWING:  
Om ervoor te zorgen dat je vanaf het begin af aan echt plezier aan je Womanizer kunt beleven moet je een paar dingen in acht nemen:  
Controleer de lokale spanning voor het eerste gebruik van de lader zodat de lokale netspanning de op de lader aangegeven netspanning niet overschrijdt.  
Dompel de lader of laadkabel nooit in water of andere vloeistoffen.  
Spoel de lader en de laadkabel niet af met stromend water.  
Controleer de stimulator regelmatig op eventuele beschadigingen.  
Gebruik het apparaat niet wanneer een van de onderdelen beschadigd is.  

 
 



 

LADEN  
LET OP:  
Wanneer je voor het eerst de Womanizer in je handen houdt, is de oplaadbare batterij slechts opgeladen voor een kort gebruik. Aangezien de accu door omgevingsfactoren 
volledig leeggelopen kan zijn adviseren we je om de Womanizer volledig op te laden vóór het eerste gebruik. Het laadproces duurt ongeveer twee uur.  Als je Womanizer 
warm wordt gedurende dit proces is dat volkomen normaal. Na het opladen kun je tot wel 240 minuten sensueel plezier ervaren met jouw Womanizer. De duur van de 
uiteindelijke gebruiktijd is afhankelijk van de intensiteit waarmee je van jouw tijd met de Womanizer geniet.  
 
LAADSTATUS DISPLAY:  
Jouw Womanizer heeft drie LEDs (B). Deze dienen twee doelen; aan de ene kant geven ze de modus aan in welke het apparaat zich op dat moment bevindt (handmatig of 
autopilot, voor meer details, zie hoofdstuk “Gebruik”, sectie “Autopilot,” terwijl ze aan de andere kant de laadstatus aangeeft gedurende het laadproces. Het laadstatus display 
verschijnt direct wanneer je de Womanizer aanzet met de aan/uit-knop (C).  
 

LADEN  
VOLGENDE GEVALLEN KUNNEN OPTREDEN:  
1. Alle drie de LEDs lichten op (B1, B2 en B3).  
De accu is volledig opgeladen.  
2. De onderste twee LEDs lichten op (B1 en B2).  
De accu is voor de helft opgeladen.  
3. Het onderste LED knippert (B1).  
De accu is bijna leeg.  
Je moet de accu van je Womanizer opladen na het volgende gebruik.  
 
VOLG DE VOLGENDE STAPPEN WANNEER JE DE ACCU VAN JE WOMANIZER WENST OP TE LADEN:  
1. Verzeker je ervan dat je Womanizer en de lader droog zijn.  
2. Verbind de USB-laadkabel (G) met een passende USB-aansluiting (bijvoorbeeld een adapter of PC of iets dergelijks).  
3. Plaats de laadkop (G) op de magneetpins (A).  
4. Verzeker je, ondanks de magnetische aantrekkingskracht van de pins, ervan dat de laadkop (G) optimaal op het apparaat geplaatst is en dat je Womanizer in een veilige 
plaats om te laden ligt.  
5. Gedurende het laadprocess knipperen alle drie de LEDs opeenvolgend. 
6. Als de Womanizer opgeladen is, lichten alle drie de LEDs gelijktijdig en kun je de laadkabel (G) verwijderen.  
 

KORTE HANDLEIDING 
1. ON/OFF Gedurende twee seconden indrukken. 
Aanbevolen positie.  
2. 3. 4.  
 

GEBRUIK  
LET OP:  
Graag voor gebruik van je Womanizer alle piercings of sieraden in je intieme zone verwijderen. 
 
MANUELLE OMHOOG EN OMLAAG SCHAKELEN VAN DE INTENSITEITSTANDEN:  
1. Houd de knop (C) twee seconden lang ingedrukt om de Womanizer in te schakelen. Let op dat je bij het inschakelen van je Womanizer het opzetstuk niet aanraakt omdat 
anders de Smart Silence functionaliteit niet gegarandeerd is.  
2. Spreid de schaamlippen met je vingers licht uit elkaar en leg zo je clitoris vrij.  
3. Nu kun je de stimulatiekop (F) met lichte druk op de clitoris zetten, zodat deze in de ovale opening van de stimulatiekop valt.  
4. Zodra de stimulatiekop perfect op je clitoris zit, kan je beginnen – en is het moment is van jou alleen. Ervaar het zoals jij wil. Wanneer je meer intensiteit wenst, druk je kort 
op de knop (E+) – en de intensiteit stijgt één stand. Dat kun je elf keer herhalen, dan is de hoogste intensiteitstand bereikt. Bij iedere  click lichten alle drie de LEDs tegelijk 
op. Wanneer je de hoogste stand hebt bereikt neem je geen verdere verandering in de LEDs meer waar. 
5. Om de intensiteit te verlagen, click kort op de knop (E–). Per click verlaagt de intensiteit met één stand. Ook hier lichten bij ieder click alle drie de LEDs eenmaal op.  
6. Om je Womanizer in de gewenste positie te houden, kun je je dijen sluiten. Natuurlijk kun je het apparaat ook gewoon in de hand houden.  
7. Wanneer je persoonlijk Womanizer-moment voorbij is, schakel je het apparaat eenvoudig uit door de knop (C) gedurende ongeveer twee seconden in te drukken.  
 
BELANGRIJK:  
Gebruik geen geparfumeerde of alcoholhoudende glijmiddelen of massageoliën om beschadigingen te voorkomen. OOk glijmiddelen op siliconenbasis worden afgeraden, 
Indien gewenst gebruik dan een liever een glijmiddel op waterbasis in combinatie met de Womanizer.  
 
EEN KLEINE TIP:  
Als je denkt dat de pasvorm van het opzetstuk niet optimaal is, wissel dan tussen de twee bijgesloten opzetstukken (S en M) om zo het voor jou beste gevoel te verkrijgen.  
 

TIPS  
ONTDEK NIEUWE, SPANNENDE KANTEN VAN JE WOMANIZER!  



 
SMART SILENCE:  
Met Smart Silence is jouw Womanizer alleen actief wanneer je deze op je clitoris houdt. Dat maakt het gebruik niet alleen discreter maar ook aangenamer voor jou.  
Jouw Womanizer start pas wanneer het in aanraking komt met je huid. Dat functioneert volledig onafhankelijk van de modus waarin de Womanizer zich (handmatige 
bediening, omhoog en omlaag schakelen van de standen of Autopilot – zie volgende hoofdstuk) bevindt. De Smart-Silence-functie start altijd  
op het laatst geselecteerde niveau of van de laatst ingestelde modus van de Autopilot functie.  
Smart Silence start altijd, als je de Smart Silence functie uit wil zetten; hou de twee knoppen (E+) en (E–) tegelijkertijd in gedurende ongeveer twee seconden. Je zult merken 
dat de functie is uitgezet als je Womanizer constant werkt – met andere woorden, ook wanneer deze niet op de huid wordt gehouden.  
  
AUTOPILOT:  
Wil je je compleet laten gaan en je door je Womanizer laten verwennen? Met de Autopilot- knop is dat geen probleem meer. Relax en gebruik de knop voor de Autopilot 
functie om de intensiteit te selecteren.  
Druk de knop (D) Autopilot in als je de Autopilot-functie wil activieren.  
● Na de activering bevind je je automatisch in de eerste modus. De eerste modus is een zachte modus (SOFT MODE) tussen de intensiteitsstanden 1 en 4 – hierbij 
brandt de onderste LED (B1).  
● Als je de plus-knop (E+) indrukt, kom je in de middelste modus terecht tussen de  intensiteitsstanden 1 en 8 (MEDIUM MODE) – hierbij brandt de middelste LED 
(B2). 
● Wanneer je nogmaals op de plus-knoppen (E+) drukt kom je in de intensieve modus tussen de intensiteitsstanden 1 en 12 (INTENSE MODE) – hierbij brandt de 
onderste LED (B3).  
Jouw Womanizer loopt op Autopilot in het door jou gekozen intensiteitsbereik. Dat houdt in dat tijdens jouw genietmoment je niet meer op de knoppen hoeft te drukken maar 
je orgasme kunt ervaren op een geheel onverwachte en verrassend manier. Keer op keer - zoals jij het wil. Op deze manier helpt de Autopilot je orgasme langer op te 
bouwen en je daarmee nog intensiever te laten beleven.  
Als je de Autopilot functie niet wilt gebruiken kun je deze deactiveren door kort op de Autopilot-knop te drukken. Zo kom je automatisch in de handmatige Womanizer modus.  
De Standby function biedt je de mogelijkheid je Womanizer op een bijzonder batterij-vriendelijke en handige manier. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, schakelt het                        
zichzelf na vijf minuten uit.  
 
LED DISPLAY  
MODUS  
MANUELE MODUS: Alle drie de LEDs branden.  
AUTOPILOT: Slechts een LED brandt.  
De onderste LED brandt (B1). SOFT MODE  
De middelste LED brandt (B2). MEDIUM MODE  
De bovenste LED brandt (B3). INTENSE MODE  
LAADSTATUS  
GEVAL 1 Alle drie de LEDs branden (B1, B2 en B3). De accu is volledig geladen.  
GEVAL 2 De onderste twee LEDs branden (B1 en B2). De accu is half geladen.  
GEVAL 3 De onderste LED knippert (B1). De accu is bijna leeg.  
 

REINIGING  
ZO EENVOUDIG REINIG JE JOUW WOMANIZER:  
Jouw Womanizer is 100 % waterdicht en eenvoudig te reinigen. Voor een ideale reiniging adviseren we een Sextoy-reiniger te gebruiken.  
LET OP:  
Wanneer je de stimulatiekoppen wisselt of de Womanizer reinigt, adviseren we je de Womanizer uit te zetten. 
  
DE REINIGING VAN JE WOMANIZER IN TIEN EENVOUDIGE STAPPEN:  
1.  Verzeker je je ervan dat de laadkabel niet meer aangesloten is. 
2. Neem de stimulatiekop van het apparaat.  
3. Reinig de stimulatiekop in heet water en behandel het met sextoy cleaner. 
4. Giet aansluitend sextoy cleaner in de drukkamer en laat dat kort inwerken.  
5. Zet de Womanizer in de hoogste stand en dompel het gedurende een minuut in warm water.  
6. Je kunt dan de Womanizer uitschudden.  
7. Laat je Womanizer zo lang ingeschakeld tot je het geluid dat veroorzaakt wordt door het contact met water niet meer hoort.  
8. Schakel nu de Womanizer uit en droog het met een doek af. 
9.  Je kunt de drukkamer ook met een wattenstaafje en sextoy cleaner reinigen. 
10.  Tot slot de stimulatiekop er weer opzetten en klaar.  
 
 
 
GEBRUIK  
Reinig je Womanizer voor het eerste gebruik, na elk gebruik en bij gebruik in een ander lichaamsgedeelte grondig, om het risico op infectie te verkleinen (zie hoofdstuk „Zo 
eenvoudig reinig je jouw Womanizer“).  
 
OPSLAG  
Leg de gereinigde Womanizer in de opslagbox. Sla op in een veilige, droge plaats zonder blootstelling aan direct zonlicht.  
 
TECHNISCHE DATA  



 
Model: Premium  
Laadapparaat: Ingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz  
Uitgang: 5 V --- 0,75 A  
 

ALGEMENE INFORMATIE  
 
DISTRIBUTOR  
epi24 GmbH, Am Kupfergraben 6A, 10117 Berlin – Germany  
epi24 GmbH behoudt het recht to technische - en design wijzigingen welke het apparaat ten goede komen.  
Geproduceerd in 2018.  
Geproduceerd in China.  
 
WAARSCHUWING Voor perfect gebruik van het product wijzen we je op het volgende:  
● Houd het product uit de buurt van kinderen, in het bijzonder kleine kinderen.  
● Reinig het product altijd volgens de hier gegeven instructies. 
● Stel het product of laadapparaat niet bloot aan direct zon- of UV-licht voor een langere periode.  
● Vermijd hoge temperaturen. 
● Dompel de laadkabel nooit in water of andere vloeistoffen en spoel het niet af met stromend water. 
● Laad het product niet op wanneer de componenten beschadigd zijn.  
 
Wanneer je in de volgende gevallen het product wenst te gebruiken, graag vooraf je dokter raadplegen: 
● gedurende zwangerschap of kort na bevalling 
● bij huidirritaties of -ziektes 
● bij andere gezondheidsproblemen 
● bij allergische reacties van je huid op het materiaal.  
 
Om er zeker van te zijn het product veilig te gebruiken graag het volgende in acht nemen:  
● Gebruik het product nooit langer dan 15 minuten op dezelfde plek. 
● Gebruik het product niet wanneer je een pacemaker draagt. 
● Gebruik het product alleen voor het bedoelde doel, clitorale stimulatie. 
● Stop het gebruik onmiddellijk wanneer je pijn of ongemak ervaart.  
 
ACCU  
Het apparaat heeft een geïntegreerde Lithium-Ionen-accu. De accu mag niet verbrand, uit elkaar gehaald of aan temperaturen boven 60 °C blootgesteld worden. In geval van 
oververhitting kan de accu en daarmee ook het apparaat beschadigd worden. Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruikers met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of 
psychologische vaardigheden of zonder enige ervaring of voorkennis mits passend toezicht of gedetailleerde instructie over het gebruik van het product is voorzien door een 
verantwoordelijke. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. Schakel het stimuleringsapparaat uit wanneer je een ongebruikelijk geluid waarneemt en gebruik 
het niet meer.  
 
 
MILIEUBESCHERMING (tip voor batterijen en elektronische apparaten)  
Als distributeur van elektrische apparaten zijn wij wettelijk verplicht kosteloos elektrisch - en elektronisch afval terug te nemen. We maken je daarom er op attent dat jij als 
gebruiker verplicht bent gebruikte batterijen te retourneren. Gooi nooit elektrische apparaten of batterijen bij het huisvuil. Onderstaand symbool, welk ook op onze elektrische 
apparaten is aangebracht, zal je hier nogmaals nadrukkelijk op wijzen.  
Voor meer informatie, in het bijzonder met betrekking tot het retourneren van batterijen en elektrische apparaten, zie de “voorwaarden” op onze website.  
 
VOLDOEN AAN NORMEN  
Dit apparaat voldoet aan alle normen met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) of Elektromagnetische Verdraagzaamheid (EMV). Het apparaat is veilig in 
gebruik mits het correct gebruikt wordt en volgens de instructies gegeven in deze handleiding.  
 
GARANTIE EN BELANGELOZE FABRIEKSGARANTIE  
epi24 GmbH biedt klanten een belangeloze fabrikantsgarantie op Womanizer producten naast de wettelijke garantie waar klanten recht op hebben ten aanzien van de 
verkopers.  
De voorwaarden ten aanzien van de belangeloze fabrieksgarantie staan op onze website onder “Garantievoorwaarden.”   
 
 
 
NL 
Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen 
Voor het juiste gebruik van het product wijzen wij op het volgende: 
1. Het product verwijderd houden van kinderen, in het bijzonder van peuters. 
2. De reiniging van het product moet overeenkomstig de hier beschreven stappen uitgevoerd worden. 
3. Het product, noch de lader gedurende lange tijd aan directe zonnestralen of UV-licht blootstellen. Extreme hitte vermijden. 
4. De lader nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen; niet onder stromend water afspoelen. 
5. Het product niet opladen indien een van de componenten beschadigd is. 



 
Indien u het product in een van de volgende gevallen wilt gebruiken, gelieve eerst uw arts te controleren: 
1. Tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling 
2. Huidirritatie/huidziekten 
3. Eventuele andere gezondheidsproblemen 
Voor het veilig gebruik van het product dient op het volgende worden gelet: 
1. Het product nooit langer dan 15 minuten op hetzelfde punt gebruiken. 
2. Het product niet gebruiken wanneer u een pacemaker draagt. 
3. Het product alleen voor het beoogde doel gebruiken: de stimulatie van de clitoris. 
4. De toepassing bij pijn of onbehagen stopzetten. 
 


