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Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw hoogwaardige Close2you lovetoy.

VOELBAAR DICHTERBIJ komt u met Close2you op de tedere weg van doelgerichte stimulatie.
Onze lovetoys vormen een harmonische verbinding van klassiek en modern. Hun vloeiende
vormen en de terughoudende vormgeving passen zich optimaal aan het lichaam aan, terwijl
hun functionaliteit en raffinesse u meenemen op een genotvol-melodieuze ontdekkingsreis – een
groot genot voor de zintuigen.
Geniet de voelbaar prettige nabijheid van op kwaliteit geteste producten, die allemaal
waterdicht zijn en gemakkelijk gereinigd kunnen worden. Vooral echter maken Close2you
lovetoys weinig geluid, want intiem samenzijn in een harmonische sfeer is het onbetwiste doel van
onze producten.
Of u deze intimiteit nu solo met uw nieuwe lovetoy wilt beleven of een duet-partner bij het
opwindende spel wilt betrekken, laten wij uiteraard aan u over.
Beleef met onze Close2you composities de erotische melodie van de
lust – VOELBAAR DICHTERBIJ.
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RONDO (Frans rondeau):

Het wisselspel tussen
sologedeelte en koor

FLORES (Latijn):

De bloemversiering

Volmaakt van vorm en anatomisch perfect vormgegeven is de Rondo.
Het solo-voordeel waarover hij beschikt, is de hoek
van 180 graden: de gegolfde punt bereikt
de diepliggende G-spot, terwijl de genotvolle
welving bij de schaft de clitoris stimuleert.
En met het handig-perfecte bedieningsgedeelte zorgen
bovendien zes zoemende koorvibraties voor applaus van
de gevoelige lustzenuwen tijdens het muzikale hoogtepunt.
Oplaadbare G-spotvibrator met
clitorisstimulatie
• Kleuren: nachtblauw en lavendel
• Afmetingen: 16,5 cm x 12 cm
(daarvan 10 cm inbrengbaar), Ø 3,5 cm
• Materiaal: silicone
• 2 gesynchroniseerde motoren
6 vibratieritmes
0571989 0000
0571997 0000
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Rondo Notte
Rondo Lavanda

Met bloemen worden in de muziek vocale en
instrumentale versieringen aangeduid –
voor deze beschrijving doet onze Flores
geenszins onder. Anatomisch perfect
gevormd dringt hij met zijn ribbeldesign
elegant tot de G-spot door, terwijl bovendien
zijn extravagante muzieksleutelversiering niet
alleen voor optimale hantering zorgt,
maar ook de liefdesparel gevoelvol
op het ritme van de muziek stimuleert.
Vibrator met batterij-aandrijving en
clitorisstimulator
• Kleuren: groen en rozig
• Afmetingen: 22 cm
(daarvan 16 cm inbrengbaar), Ø 4 cm
• Materiaal: silicone
• 8 vibratieritmes
0571946 0000
0571954 0000

Flores Verde
Flores Roseo
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26.01.11 16:13

ALLEGRO (Italiaans):

TRIOLE (Latijn):

De opgewekte tempoaanwijzing

De groep van de drie tonen

Vrolijk en opgewekt wordt het vriendinnetje
van deze oplegvibrator.
Met zijn levendige massagebal verwent hij zijn
meesteres van top tot teen – zo kan van een voorspel
best wel eens een hoogtepunt worden.

Fulminante hoogtepunten en het credo van de Triole,
want daarin zijn twee krachtige motoren verenigd
tot een ware symfonie der lusten.
Zo vormt elk van de drie lustuiteinden afzonderlijk
al een hoogtepunt, maar alle drie samen
zijn een muzikaal meesterwerk.
Oplaadbare vibrator

• Kleuren: wit en lavendel
• Afmetingen: 12 x 7,5 cm
• Materiaal: ABS
• 8 vibratieritmes

• Kleuren: leisteen en rozig
• Afmetingen: 17 cm x 12 cm
(daarvan 10 cm inbrengbaar), Ø 3,8 cm
• Materiaal: silicone
• 2 krachtige motoren
6 gesynchroniseerde vibratieritmes

0572004 0000
0572012 0000

0572020 0000
0572039 0000

Oplaadbare oplegvibrator
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Allegro Bianco
Allegro Lavanda

Triole Lavagna
Triole Roseo
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Het korte, door instrumenten begeleide
voorspel van een toneelstuk

Dacapo (Italiaans):

LOA (Spaans):

Nog een keer!

De Spanjaarden hadden het niet raker
kunnen formuleren.
Dit kleine liefdesbollenduo is het ideale instrument
voor het erotische voorspel.
Na elkaar duiken de twee lusteieren in de vagina of anus,
waar de daarin draaiende bolletjes de muze doen weerklinken.
En dan weerklinkt er: doek open voor het liefdesspel.

Dacapo – onze toegiften toveren elk liefdesconcert om in
een meesterwerk van erotiek.
Elk Close2you product bevat behalve het bijpassende laadapparaat
resp. de batterijen en de Toy Cleaner reinigingsdoek ook een
flexibele silicone penisring (Ø 3 cm, rekbaar), die voor staande ovaties zorgt.
Want onze Dolce ami zorgt bij HEM voor een perfecte stand.
Bovendien vindt u een tube (7,5 ml) met de Close2you glijgel
Glissando voor vloeiende stimuleringen.
En na elke grandioze voorstelling kunt u de genotvolle
instrumenten in de kostbare fluwelen hoes opbergen,
waar ze stofvrij en veilig op het volgende
grootse optreden wachten.

Liefdesbollenduo
• Kleuren: nachtblauw en groen
• Totale lengte: 17 cm, Ø 3,5 cm
• Materiaal: TPR
0501344 0000
0501352 0000
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Loa Notte
Loa Verde
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Bollenstreng Rhapsodia

Vibrato (Italiaans):

Lichte beving

De heen en weer bewegende
vibroballen in de bol zorgen voor
stimulerende trillingen.
• Afmetingen: 21,5 cm, Ø ca. 2,5-3,5 cm
• Materiaal: TPR

Oplegvibrator Legamento
Gewoon door opleggen en inschakelen
schenkt Legamento op twee plekken
het hoogste genot.
• Afmetingen: 10 x 6 cm
• Materiaal: TPR, ABS
0569046 0000
0569054 0000

0519189 0000
0519170 0000

Legamento Cioccolato
Legamento Limone

Vibrator Sinfonia

Vibrator Opus

Lineaire vormen en een
anatomisch design zijn hier in
volmaakte eenheid verbonden.
• Afmetingen: 22 cm, Ø 2,5-4 cm
• Materiaal: silicone

Dit licht gebogen liefdesspeelgoed
verjongt zich in de doorsnede en
kan zowel vaginaal als anaal
worden toegepast.
• Afmetingen: 19 cm, Ø 1,5-4 cm
• Materiaal: silicone

Anatomisch perfect vormgegeven.
Het voordeel is de hoek van 180
graden, waarmee de diepliggende
G-spotzeker wordt bereikt.
• Afmetingen: 16 cm, Ø 2,5-4 cm
• Materiaal: silicone

0569011 0000
0569003 0000

0568996 0000
0568988 0000

0569020 0000
0569038 0000

G-spot vibrator Harmonia

Harmonia Limone
Harmonia Rose
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Rhapsodia Violetta
Rhapsodia Nero

Sinfonia Rose
Sinfonia Nero

Glijgel Glissando

Opus Violetta
Opus Rose

Kleurloos, met verzorgende
vitamine E en lichte aloë vera
geurnoot. Een harmoniserende
metgezel voor ontspannen uurtjes
samen.
• Inhoud: 150 ml
0621943 0000 Glissando (ES/DA/NL)
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Gebruik Bij de Close2you vibratoren die met batterijen worden gebruikt,
brengt u vóór de inbedrijfstelling twee microbatterijen (bijgevoegd) aan.

Modus 1–8
AAN/UIT

Bij de Close2you vibratoren kunt u met een druk op de knop gemakkelijk uit acht,
resp. zes verschillende vibratiemodi kiezen (zie de onderstaande grafieken).
Mit verschillende intensiteiten en ritmische intervallen componeert
u zo uw heel persoonlijke (intieme) meesterwerk …

Het batterijvakje van de Close2you vibrator kan worden geopend door
de dop eraf te trekken resp. te draaien. Als u de batterij aanbrengt,
houd dan vooral de markering in het batterijvakje (+ /-) aan.

+/- pool

Zodra de batterijen zijn aangebracht en het batterijvakje weer is
gesloten, kunt u de vibrator in gebruik nemen.

Modus 1

Modus 2

Modus 3

Modus 4

Modus 5

Modus 6

Modus 5

Modus 6

Modus 7

Modus 8

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

Bij de Close2You vibratoren die met een ingebouwde
oplaadbare batterij worden gebruikt, moet deze vóór de
eerste ingebruikname geheel worden geladen.

Artikelen: Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia und Opus.
Modus 1

Modus 2

Modus 3

Modus 4

Daarvoor steekt u de stekker van het bijgevoegde
acculaadapparaat in het stopcontact. De slanke
contactstekker wordt onderaan het greepuiteinde
van de vibrator in de daarvoor bestemde
opening gestoken. De laadtijd bedraagt ca. 6 uur.
AAN/UIT

BELANGRIJK: gebruik voor het laden uitsluitend
het bijgevoegde laadapparaat.
Modus 1–8

Als de batterij weer vol is, haalt u het laadapparaat
van het stopcontact en de vibrator af.
De vibrator is nu voor ca. 2 tot 3 uur bedrijfsklaar.
Artikelen: Rondo, Allegro, Triole.
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Artikelen: Rondo, Allegro, Triole.

Oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen verwijderen – batterijen horen niet bij het huisvuil.
Als consument bent u bij de wet verplicht gebruikte batterijen te retourneren.
U kunt uw oude batterijen bij de publieke inzamelpunten in uw gemeente afgeven ofwel overal
waar batterijen van die soort worden verkocht.
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Onderhoud en bewaren – uw Close2you producten moeten vóór
het eerste gebruik met de bijgevoegde weggooi-reinigingsdoek en na
elk gebruik opnieuw met een speciale toy-cleaner of warm
water en een milde zeep worden gereinigd.
Belangrijk: telkens na anaal gebruik moet uw Close2you product
worden gereinigd voordat u het weer vaginaal kunt gebruiken.
Voor het bewaren in de bijgevoegde fluwelen hoes moet uw
Close2you product volkomen droog zijn.
Bij de Close2you vibratoren verdient het bij een langere bewaartijd
aanbeveling de batterijen eruit te nemen. Bewaar uw Close2you product
alleen en niet samen met andere producten van verschillende materialen
om chemische reacties te voorkomen.
Bewaar uw Close2you product bij kamertemperatuur en bescherm
het tegen zonlicht. Verhit het product niet, doe het niet in de diepvries.
Veiligheidswenken – Bewaar de Close2you producten buiten
het bereik van kinderen. Gebruik uw Close2you producten niet
bij zieke of geïrriteerde huid en geef ze niet aan derden
door om ziektes en infecties te voorkomen.
Zorgvuldige omgang met en gebruik van de Close2you producten beschermt tegen
schade en ongevallen. Voor schade en ongevallen die kunnen ontstaan door
onoordeelkundig gebruik en niet-opvolging van deze veiligheidswenken, wordt geen
enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Veiligheid – Liefde en seksualiteit zijn zeer intieme dingen.
Iets waarvoor je je moet laten vallen om je
onvoorwaardelijk aan je hartstocht te kunnen overgeven.
Vertrouwen, geborgenheid en veiligheid zijn in dit verband
belangrijke dingen, die ook bij het gebruik van lovetoys niet
buiten beschouwing mogen worden gelaten.
Wij zijn ons van onze verantwoording bewust en hebben
met Close2you producten ontwikkeld die u kunt vertrouwen.
Met de gecontroleerde kwaliteit en de geteste materialen
loopt u geen enkel risico. Alle Close2you producten zijn vrij
van ftalaten, waterdicht, reuk- en geluidsarm.
Vertrouw op de Close2you kwaliteit – laat u vallen en
concentreer u helemaal op uw persoonlijke behoeften die
bij de intiemste zaak van de wereld horen.

Mededeling m.b.t. milieubescherming – Gooi het verpakkingsmateriaal
niet weg, maar zorg voor recycling.
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