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Hjerteligt tillykke med Deres højkvalitative Close2you-lovetoy!

MÆRKBART NÆRMERE går De med Close2you på den blide vej til målrettet stimulation.
Vores lovetoys er en harmonisk kombination af klassik og moderne. De bløde former og det
tilbageholdende design tilpasser sig kroppen bedst muligt, mens deres funktionalitet og finesse
tager Dem med på en lystfuld-melodisk opdagelsesrejse – en sand nydelse for sanserne!
Nyd det mærkbare behagelige nærvær af kvalitetstestede produkter, som alle er vandtætte og
nemme at rense. Frem for alt er Close2you-lovetoys meget stille, for intim tosomhed i en
harmonisk atmosfære er det erklærede mål for vores produkter.
Om De nyder denne intimitet med Deres nye lovetoy solo eller inddrager en duet-partner
i den ophidsende leg, er selvfølgelig op til Dem selv.
Oplev med vores Close2you-kompositioner den erotiske melodi
af lysten – MÆRKBART NÆRMERE!
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Samspillet mellem
solostemme og kor

FLORES (latin):

RONDO (fransk Rondeau):

Blomsterudsmykningen

Formfuldendt og anatomisk perfekt
udformet er Rondo’en.
Dens solo-fordel er 180°-vinklen: Den bølgeformede spids
når frem til det dybtliggende G-punkt, mens den
lystfyldte hvælving på skaftet stimulerer klitoris.
Med det perfekt designede styrepanel, som er nemt
at håndtere, kan man med yderligere seks summende
kor-vibrationer lade de følsomme lystnerver applaudere
under det musikalske højdepunkt.
Genopladelig G-punkts-vibrator med
klitoris-stimulation
• Farver: Midnatsblå og lavendel
• Størrelse: 16,5 cm x 12 cm
(deraf 10 cm til indføring), Ø 3,5 cm
• Materiale: Silikone
• 2 synkroniserede motorer
6 vibrations-rytmer
0571989 0000
0571997 0000
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Rondo Notte
Rondo Lavanda

I musikkens verden betegnes vokale og
instrumentale udsmykninger som blomster – denne
beskrivelse lever vores Flores fuldt ud op til.
Anatomisk perfekt udformet trænger den med sit
rille-design på elegant vis frem til G-punktet,
mens den dertilkommende ekstravagante
G-nøgle-udsmykning ikke blot sørger for en optimal
håndtering, men også følsomt stimulerer
elskovsperlen i takt til musikken.
Batteridreven vibrator med klitoris-stimulator
• Farver: Grøn og rosa
• Størrelse: 22 cm
(deraf 16 cm til indføring), Ø 4 cm
• Materiale: Silikone
• 8 vibrations-rytmer
0571946 0000
0571954 0000

Flores Verde
Flores Roseo
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ALLEGRO (italiensk):

TRIOLE (latin):

Den hastige tempomarkering

Tre-tone-gruppen

Storslåede højdepunkter er mottoet for Triolen,
da der i denne forenes to kraftfulde motorer
til en sand lystens synfoni.
Lystigt og livligt bliver elskerinden til denne formfuldendte
pålægnings-vibrator stemt.
Med sin spillevende massage-bold forkæler den sin
mesterinde fra hoved til tå – således forvandles forspillet
også nogle gange til et højdepunkt!

Således er hvert enkelt af de tre lyst-punkter
hver for sig allerede et højdepunkt,
men alle tre forenet er et musikalsk mesterværk.
Genopladelig vibrator

• Farver: Hvid og lavendel
• Størrelse: 12 x 7,5 cm
• Materiale: ABS
• 8 vibrations-rytmer

• Farver: Grøn og rosa
• Størrelse: 17 cm x 12 cm
(deraf 10 cm til indføring), Ø 3,8 cm
• Materiale: Silikone
• 2 kraftfulde motorer
6 synkroniserede vibrations-rytmer

0572004 0000
0572012 0000

0572020 0000
0572039 0000

Genopladelig pålægnings-vibrator
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Allegro Bianco
Allegro Lavanda

Triole Lavagna
Triole Roseo
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LOA (spansk):

Det korte, instrumentalt akkompagne
rede forspil for et teaterstykke

Dacapo (italiensk):

Endnu engang!

Mere rammende end spanierne kan
man ikke formulere det!
Denne lille elskovskugle-duo er det ideale
instrument til det erotiske forspil.
Efter hinanden dykker de to lyst-æg ned
i vagina eller anus, hvori de roterende kugler
får elskovens muse til at klinge.
Så kan tæppet gå for kærligheds-akten!
Elskovskugle-duo

Dacapo – vore ekstranumre forvandler enhver kærlighedskoncert til et
mesterstykke i erotik.
Ethvert Close2you-produkt indeholder udover den passende
oplader hhv. batterier og Toy-Cleaner-rengøringskluden også
en fleksibel penis-ring af silikone (Ø 3 cm, elastisk),
som sørger for stående ovationer.
For vores Dolce ami sørger hos HAM for den
perfekte standhaftighed. Derudover forefinder
De en tube (7,5 ml) med Close2you-glidecremen
Glissando til flydende stimulationer.
Og efter enhver forrygende forestilling kan
De opbevare de lystfulde instrumenter
i det ædle fløjlsetui, hvor de sikkert og
støvfrit kan vente på deres næste
store optræden.

• Farver: Midnatsblå og grøn
• Samlet længde: 17 cm, Ø 3,5 cm
• Materiale: TPR
0501344 0000
0501352 0000
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Loa Notte
Loa Verde
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Kugelstreng Rhapsodia

Vibrato (italiensk):

Det lette jordskælv

Vibroboldene, som bevæger sig i
kuglernes indre, sørger for stimulerende
svingninger.
• Størrelse: 21,5 cm, Ø ca. 2,5-3,5 cm
• Materiale: TPR

Pålægnings-vibrator Legamento
Ved enkel pålægning og aktivering
skænker Legamento de højeste nydelser på to punkter.

0519189 0000
0519170 0000

Rhapsodia Violetta
Rhapsodia Nero

• Størrelse: 10 x 6 cm
• Materiale: TPR, ABS
0569046 0000
0569054 0000

Legamento Cioccolato
Legamento Limone
Vibrator Sinfonia

Vibrator Opus

Lineare former og anatomisk
design er her forbundet i en
fuldkommen enhed.
• Størrelse: 22 cm, Ø 2,5-4 cm
• Materiale: Silikone

Det let buede elskovslegetøj
bliver smallere i sin diameter og
kan bruges både vaginalt og
analt.
• Størrelse: 19 cm, Ø 1,5-4 cm
• Materiale: Silikone

Anatomisk perfekt designet.
Fordelen er i 180°-vinklen, hvorved det
dybtliggende G-punkt med sikkerhed
nåes.
• Størrelse: 16 cm, Ø 2,5-4 cm
• Materiale: Silikone

0569011 0000
0569003 0000

0568996 0000
0568988 0000

0569020 0000
0569038 0000

G-punkt-vibrator Harmonia

Harmonia Limone
Harmonia Rose
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Sinfonia Rose
Sinfonia Nero

Opus Violetta
Opus Rose

Glidecreme Glissando
Farveløs, med plejende vitamin E og
let aloe vera-duft.
En harmoniserende ledsager i
afslappede stunder for to personer.
• Indhold: 150 ml
0621943 0000

Glissando (ES/DA/NL)
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Tilstand 1–8
TIL/FRA

Anvendelse Indsæt i de Close2you-vibratorer, der bedrives med batteri,
to micro-batterier før ibrugtagningen (vedlagt).

Ved Close2you-vibratorerne kan De bekvemt ved at trykke på en knap vælge imellem otte eller
seks forskellige vibrations-modi (se grafik forneden).

Batterikammeret i Close2you-vibratoren kan åbnes ved afskubning hhv.
drejning af låget. Ved isætningen af batterierne vær meget
opmærksom på symbolerne inde i batterikammeret (+ /-).

Med forskellige intensitetsgrader og rytmiske intervaller komponerer
De således Deres helt personlige (intime) mesterværk ...

+/-pol

Så snart batterierne er indsat og batterikammeret er lukket igen,
kan De tage vibratoren i brug.

Tilstand 1

Tilstand 2

Tilstand 3

Tilstand 4

Tilstand 5

Tilstand 6

Tilstand 5

Tilstand 6

Tilstand 7

Tilstand 8

Artikler: Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia und Opus.
Artikler: Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia und Opus.

Ved de Close2You-vibratorer, der bedrives med en
indbygget akkumulator, skal denne akkumulator oplades
fundstændigt før den første benyttelse.

Tilstand 1

Tilstand 2

Tilstand 3

Tilstand 4

Dertil puttes den vedlagte opladers stik til akkumulatoren
i stikkontakten. Det slanke kontaktstik indsættes i vibratorens
skaftende i den dertil beregnede åbning.
Opladningstiden er på ca. 6 timer.
VIGTIGT: Brug udelukkende den vedlagte
oplader til opladningen!

TIL/FRA

Når opladningen er afsluttet, tag da opladeren ud af
stikkontakten og ud af vibratoren.
Tilstand 1–8

Vibratoren er nu klar til ca. 2 til 3 timers drift.
Artikler: Rondo, Allegro, Triole.
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Artikler: Rondo, Allegro, Triole.

Bortskaffelse af batterier hhv. genopladelige batterier – batterier og genopladelige batterier
hører ikke hjemme i den almindelige husholdningsaffald! Som forbruger er De ved lov forpligtet til at
tilbagelevere brugte batterier og genopladelige batterier.
De kan aflevere Deres gamle batterier og akkumulatorer ved de offentlige sammelstationer i Deres
kvarter eller dér, hvor tilsvarende batterier sælges.
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Pleje og opbevaring – Deres Close2you-produkter bør renses før
den første anvendelse med den vedlagte engangs-rengøringsklud
og efter hver yderligere anvendelse med en speciel
Toy-cleaner eller varmt vand og en mild sæbe.
Vigtigt: Efter anal anvendelse skal Deres Close2you-produkt
renses før en efterfølgende vaginal anvendelse.
Før opbevaring i det vedlagte fløjlsetui skal
Deres Close2you-produkt være fuldstændigt tør.
Ved Close2you-vibratorerne anbefales det ved en længere opbevaring
at fjerne batterierne eller de genopladelige batterier. Opbevar Deres
Close2you-produkt alene og ikke sammen med andre produkter af
andre materialer for at undgå kemiske reaktioner.
Opbevar venligst Deres Close2you-produkt ved rumtemperatur og
beskyt det imod sollys. Må ikke ophedes eller dybfryses!
Sikkerhedsadvarsler– opbevar venligst Close2you-produkterne
udenfor børns rækkevidde.
Den omhyggelige omgang med og brug af Close2you-produkter beskytter imod
skader og uheld. Der overtages intet ansvar for skader og uheld, som kan opstå ved
uhensigtsmæssig håndtering og manglende overholdelse af disse sikkerhedsadvarsler.

Sikkerhed - kærlighed og seksualitet er noget meget intimt.
Noget, som man skal kunne give slip for, for betingelsesløst
at kunne hengive sig til sin lidenskab. Tillid, tryghed og
sikkerhed er i den forbindelse vigtige aspekter, som der især
også i omgangen med lovetoys skal tages hensyn til.
Vi er bevidste om vores ansvar og har med Close2you
udviklet produkter, som De kan stole på. Med den
kontrollerede kvalitet og de testede materialer er De på
den sikre side. Alle Close2you -produkter er fri for phthalater,
vandtætte, lugt- og støjsvage.
Stol på Close2you-kvaliteten – giv slip og koncentrér
helt på Deres personlige behov indenfor den mest
intime ting i verden.

Henvisning til miljøbeskyttelse – smid venligst ikke emballagen væk,
men put den til genbrug.
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