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Gefeliciteerd met je aankoop van THE COWGIRL. 
Maak je klaar voor de rit van je leven.

Lees deze handleiding zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze voor toekomstige verwijzing.
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OVERZICHT

2. AC / DC Wisseladapter
3. Afneembaar Netsnoer 
(kabel voor Noord-Amerika, Groot-Brittannië, 
EU en Australië inbegrepen) 

4. Afstandsbediening Met Kabel
5. Rawhide Siliconen Opzetstuk
6. Wild West Siliconen Opzetstuk
7. Veer & Plastic Staven (x6 elk)
8. Instructiehandleiding

1. Sex Machine
   a. Handgemaakt Zadel
   b. Contactdeel
   c. Duurzame Handgrepen
   d. AC / DC Wisseladapter Ingang
   e. Afstandsbediening Met Kabel Ingang
   f. Slipbestendige Siliconen Onderkant

Gedetailleerde 
weergave van de 
Ingang voor de 

Afstandsbediening 
met Kabel
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1. Plaats de Sex Machine op een vlak oppervlak dat   
   stabiel en veilig is om te spelen.

2. Haal de AC/DC Wisseladapter uit de verpakking.

3. Open de kap van de AC / DC-Stekker op de 
    Sex Machine.

4. Plaats de rode punt van de Wisseladapter op de rode  
    punt op de AC / DC-Stekker op de Sex Machine.

5. Steek de stekker voorzichtig in de poort totdat de    
    stekker in de positie klikt. 

BASIS BEDIENING
Maak voor het eerste gebruik de sex machine schoon met een vochtige doek. Was de siliconen onderdelen 
met warm water en milde zeep die geschikt is voor gebruik met siliconen artikelen. Alle componenten moeten 
volledig droog zijn voordat je de Sex Machine gebruikt.

THE COWGIRLTM moet gebruikt worden met een siliconen opzetstuk. Gebruik de sex machine nooit zonder 
een opzetstuk. 

Gebruik THE COWGIRLTM altijd op een vlak oppervlak dat stabiel en veilig is om te spelen.

AAN DE SLAG
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6. Verwijder het Afneembare Netsnoer uit de   
    verpakking. Zorg ervoor dat je het juiste netsnoer      
     gebruikt voor je regio.

7. Verbind het Afneembare Netsnoer met de ingang    
    van de AC/DC wisseladapter.

8. Verbind de stekker van het Afneembare Netsnoer   
    rechtstreeks met het stopcontact.

    Als alle kabels goed zijn aangesloten, zal er een         
    rood lampje aan de achterkant van de AC / DC       
    Wisseladapter oplichten wanneer de Sex Machine   
    is ingeschakeld.

                                    BELANGRIJK

1. GEBRUIK ALLEEN DE ADAPTER EN     
   KABELS DIE MET DE MACHINE ZIJN    
   GELEVERD. GEBRUIK GEEN ANDERE KABELS   
   OF STROOMBRONNEN.
2. GEBRUIK GEEN VERLENGKOORD MET DE   
    ADAPTER.
3. GEBRUIK HET JUISTE SNOER VOOR DE REGIO.
4. ONTKOPPEL ALTIJD VOLLEDIG VAN DE   
    STROOMBRON NA GEBRUIK.



glijmiddel

  

1. Haal de Siliconen Opzetstukken uit de verpakking.

2. Was de Siliconen Opzetstukken met warm
    water en milde zeep die geschikt is voor gebruik          
    met siliconen artikelen. Alle componenten          
    moeten volledig droog zijn voordat je de sex     
    machinegebruikt.

3. Was de Siliconen Opzetstukken met warm water
    en milde zeep die geschikt is voor gebruik met         
    siliconen artikelen. Alle componenten moeten        
    volledig droog zijn voordat je de Sex Machine      
    gebruikt.

4. Wees voorzichtig bij het aansluiten van de          
    Siliconen Opzetstukken op het Contactdeel om    
    scheuren te voorkomen. 

OPZETSTUKKEN

THE COWGIRLTM moet gebruikt worden met een Siliconen Opzetstuk. Gebruik nooit de Sex Machine zonder 
een opzetstuk.

Plastic Stam

Veer Stam
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Rawhide Siliconen Opzetstuk
     i. Plaats het opzetstuk, eén kant tegelijk over het   
        Contactdeel.

     ii. Beide zijden van het opzetstuk moeten het   
         Contactdeel stevig bedekken.

     iii. Veer- en kunststofstaven mogen niet gebruikt  
         worden met het Rawhide Siliconen    
         Opzetstuk.

Wild West Siliconen Opzetstuk
     i. Gebruik om de rotatiefunctie in te schakelen
       de Veer of Plastic Staaf met het Wild West     
       Siliconen Opzetstuk.
          - Veer Stam: Kies de Veer Stam voor    
 flexibiliteit en “meegeven”.
          - Plastic Stam: Kies de Plastic Stam voor een   
  meer solide of “stijve” sensatie.

     ii. Plaats de Veer of Plastic Stam in de Stam   
         Invoer in het midden van het Contactdeel.
     iii. Richt de Stam in het Opzetstuk met de   
          staminvoer in het midden van het Contactstuk.
     iv. Plaats het opzetstuk, eén kant tegelijk over het 
         Contactdeel.

     v.  Beide zijden van het opzetstuk moeten het   
          Contactdeel stevig bedekken.



6. Als de knop aan is, is er een hoorbare klik die het   
    begin van de vibratie en / of de rotatie aangeeft.

7. Draai de knoppen tegen de klok in om de    
    intensiteit uit te schakelen en / of te verlagen.   
    Draai de vibratie en rotatie “Uit” door de knoppen    
    terug te draaien naar de startpositie.

8. Druk op de Patroonknop om de 6 unieke    
    trillingspatronen van THE COWGIRLTM te zien.
    Hou om terug te keren naar het eerste patroon de   
    knop nog 3 seconden ingedrukt.

9. We raden aan om de vibratie en rotatie uit te zetten  
    voordat je de stekker uit het stopcontact trekt.

1. Haal de Afstandsbediening Met Kabel uit de   
   verpakking.

2. Zorg ervoor dat de vibratie- en rotatie-instellingen  
    in de uitgeschakelde stand worden gedraaid    
    voordat de Afstandsbediening wordt aangesloten.

3. Duw de draadloze Afstandsbediening stevig in de   
    afstandsbediening poort op de Sex Machine.

    Zodra de Afstandsbediening is aangesloten,
    zal er een rood licht op de basis van de    
    afstandsbediening oplichten.

4. Steek de draadloze Afstandsbediening nooit in   
    een ander apparaat. Steek nooit iets anders dan
    de Afstandsbediening in de poort van de Sex    
    Machine.

5. De vibratie en de rotatie-intensiteit worden       
    geregeld via de knoppen op de bovenkant van de  
    Afstandsbediening.

    Draai de knoppen met de klok mee om de    
    intensiteit aan te zetten en / of te verhogen.

THE COWGIRLTM beschikt over onafhankelijke trillings- en rotatiebesturing. Er zijn zes trillingspatronen met 
lage tot hoge variabele snelheden. De rotatie beschikt over volledige 360   ° draaiende rotatie met lage tot hoge 
variabele snelheden.   
 
De Cowgirl kan worden bestuurd met de Afstandsbediening Met Kabel of Smartphone App.

Afstandsbediening met kabel

AFSTANDSBEDIENING

PATROON 1

PATROON 3

PATROON 5

PATROON 2

PATROON 4

PATROON 6
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6. Volg de instructies bij GETTING STARTED om te   
    beginnen.

7. Als de Smartphone App buiten het bereik van de   
    machine gaat, voor je veiligheid:
        i.  De Smartphone App wordt op de hoogte               
 gesteld dat de verbinding is verbroken en dat  
 verbinding moet worden gemaakt.
        ii.  THE COWGIRLTM blijft 60 seconden draaien  
 - op het bestaande programma - om opnieuw  
  te kunnen verbinden.
        iii. Als de verbinding binnen 60 seconden niet
            plaatsvindt, begint de THE COWGIRLTM   
 de volgende 20 seconden geleidelijk aan uit   
 te schakelen.

1. THE COWGIRLTM Smartphone App werkt alleen
    met de Afstandsbediening uit de Sex Machine.
    Zorg ervoor dat de Afstandsbediening voor het
    gebruik uit de machine is.

2. Download de THE COWGIRLTM App door 
    www.ridethecowgirl.com/app te bezoeken
    - Als dit de eerste keer is dat je THE COWGIRLTM        
    App gebruikt, neem dan even de tijd om de    
    handleiding te bekijken.

3. Zet de Bluetooth-instelling van je smartphone op   
    AAN of ZOEKEN.
    - De Bluetooth van de machine staat aan en       
    is klaar om te koppelen. Het is niet nodig om de   
    Bluetooth aan of uit te zetten op de machine.

4. Druk op “Get started”om te beginnen, druk dan op
    “Pair Device”. Een bericht “Succes” verschijnt   
    zodra de apparaten zijn gekoppeld.

5. De Smartphone App werkt op een afstand tot 20   
    voet / 6 meter..

Smartphone App

STAP 3

STAP 1

STAP 4

STAP 2

THE COWGIRLTM Smartphone App werkt alleen met de 
Afstandsbediening uit de Sex Machine.  

Zorg ervoor dat de Afstandsbediening voor het gebruik uit de machine is. 
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 Probeer niet te verbinden 
via Bluetooth via het scherm Instellingen.

• Afhankelijk van de versie van iOS, wordt de   
  THE COWGIRLTM misschien niet weergegeven in de  
  lijst met beschikbare apparaten 
• FVoor de meeste Android-versies verschijnt THE  
  COWGIRLTM in de lijst met beschikbare apparaten.  
  Selecteer het apparaat niet in dit scherm. Ga gewoon     
  naar de app en start zoals hieronder weergegeven. Als  
  je het apparaat in dit scherm selecteert, kan de app niet      
  goed functioneren.



OPZETSTUKKEN

1. Wij raden aan glijmiddel op waterbasis te     
   gebruiken op de getextureerde en verhoogde   
   gebieden bij het gebruik van de opzetstukken.
       - Siliconen glijmiddel is niet compatibel voor   
          gebruik met de Siliconen Opzetstukken.

    Laat de opzetstukken niet achter in direct zonlicht   
    en stel ze nooit bloot aan extreme hitte.

2. Reinig de opzetstukken altijd voor en na gebruik
    Was de Siliconen Opzetstukken met warm water   
    en milde zeep die geschikt is voor gebruik met   
    siliconen artikelen.

VEER & PLASTIC STAVEN

1. We hebben meerdere extra veer- en plastic staven
   verstrekt. Het is belangrijk om een   gebogen of
   gebroken staaf te vervangen. De staaf kan buigen   
   of breken onder druk.

   Gebruik geen ander materiaal als vervanging.
   Extra Staven kunnen besteld worden op 
   www.ridethecowgirl.com 

SEX MACHINES

1. Reinig vóór en na gebruik de Sex Machine met   
   een schone, vochtige doek. Was nooit met water of  
   kokende vloeistoffen.

2. Gebruik geen sterke reinigers zoals bleekmiddelen.

3. Niet schoonmaken met schurend gereedschap. 
    Dit kan het materiaal bekrassen en / of    
    beschadigen.

4. Plaats nooit in bad, douche of in de buurt van   
    water.

5. Dompel nooit in water.

OPSLAG

1. Verwijder het snoer van de Afstandsbediening,
   de veer of de plastic staaf (indien gebruikt) en de    
   opzetstukken voorafgaand aan het opbergen.

2. Ontkoppel de Afneembare stekker uit het    
    stopcontact direct na gebruik.

3. Bewaar alle onderdelen op een koele, droge plaats.

4. Vermijd bewaren in direct zonlicht en stel nooit   
    bloot aan extreme hitte of kou.

ONDERHOUD

Veer Staaf Plastic Staaf

6

glijmiddel



TROUBLESHOOTING

SPECIFICATIES

Heb je problemen met je sex machine? De meeste problemen kunnen worden opgelost door de onderstaande 
stappen te volgen. 

THE COWGIRLTM GAAT NIET AAN.
    - Zorg dat het afneembare netsnoer niet op een verlengsnoer is aangesloten.
    - Zorg ervoor dat alle netsnoeren goed zijn aangesloten. Als alle kabels goed zijn aangesloten brandt er een  
       rood lichtje op de achterkant van de AC / DC Wisseladapter als de Sex Machine is ingeschakeld.
    - Zorg ervoor dat er elektriciteit op het stopcontact zit.

DE AFSTANDSBEDIENING WERKT NIET.
    - Zorg ervoor dat de Afstandsbediening is aangesloten. Een rood licht gaat branden onderaan de   
       Afstandsbediening wanneer ingeschakeld, om aan te geven dat alle kabels correct zijn aangesloten.

DE SMARTPHONE APP IS NIET VERBONDEN.
    - THE COWGIRLTM Smartphone App werkt alleen als de Afstandsbediening is uitgeschakeld
       Van de Sex Machine. Controleer vóór gebruik of de Afstandsbediening uit de Sex Machine is.
    - Controleer of de Bluetooth-instelling van de smartphone AAN staat.
    - Zorg ervoor dat je de Smartphone App binnen 20 voet / 6 meter van de THE COWGIRLTM gebruikt.

Machine Materialen:  FRAME: Stalen, Aluminium en Plastic Zijkant 
    BEDEKKING: 100% PU hoesje met 100% siliconen bumper 
    ONDERKANT: 100% kunststof
Opzetstukken Materialen: 100% siliconen
Veer Stam Materiaal:  100% Staal
Plastic Stam Materialen: 100% kunststof 
Afmetingen:    16.7 x 13.4 x 10.9 (LxWxH in inch) / 42.5 x 34 x 27.7 (LxWxH in cm)
Gewicht:    24.5 lbs / 11.1 kg 
    W / adapter (4 stijlen); transformator; controller;  
    opzetstukken; Veer & plastic stammen: 28,4 lbs / 12,9 kg
Aanbevolen gebruikstijd:  15 minuten
Max geluidsniveau:  0.39 in / 1 cm: 108dB 
    9.84 in / 25 cm: 98dB
Interface:    3 knops bediening 
Bedieningsfrequentie Bereik:  2.402 ~ 2.480 GHz 
Stroomvoorziening:   DC 24V  
Productsoftware Versie:  V20161229 
Product Hardware Versie:  V1.5-161206
IOS App Versie:   10.2 of hoger
Android App Versie:   6.0 of hoger
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        Slechts één smartphone kan tegelijk op THE COWGIRLTM worden aangesloten.  
Koppel altijd het eerste apparaat los voordat je THE COWGIRLTM met een ander 

apparaat koppelt.

Probeer geen verbinding te maken met Bluetooth via het scherm Instellingen.



GARANTIE

FCC VERKLARING

RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE (RED)

Garantie omvat alle gebreken in vakmanschap of materialen onder normaal gebruik en verzorging voor een 
periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Een origineel aankoopbewijs is vereist om garantie te verkrijgen en 
je moet het product voor gebruik op www.ridethecowgirl.com/warranty registreren.

Probeer nooit THE COWGIRLTM zelf te repareren. De garantie is nietig indien het product wordt blootgesteld 
aan abnormaal gebruik of omstandigheden, ongeval, mishandeling, verwaarlozing, onbevoegde aanpassing, 
misbruik, onjuiste installatie of reparatie of opslag.

Voor eventuele garantieverzoeken of retourinformatie, email customerservice@ridethecowgirl.com. 
THE COWGIRLTM is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van een geretourneerd product.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende 
twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet alle ontvangen 
storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk 
is voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongedaan maken. 

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse 
B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming 
te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Gebruikt en kan radiofrequentie 
energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, en schadelijke interferentie 
veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing optreedt in een bepaalde 
installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferenties veroorzaakt voor de ontvangst van radio of televisie, 
die kan worden bepaald door het apparaat uit en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de 
storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:
• Herstel of verplaats de ontvangende antenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan die waarop de ontvanger is aangesloten. 
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus om hulp.

*RF waarschuwing voor draagbaar apparaat:
Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsvereiste. Het apparaat kan 
zonder beperking in draagbare conditie worden gebruikt. 

THE COWGIRLTM verklaart hierbij dat dit Sex Machine-product voldoet aan de essentiële eisen en andere 
relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU.
Een kopie van de conformiteitsverklaring is te vinden op www.ridethecowgirl.com. 

CONFORMITEITSVERKLARING
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LET OP
ENIGE WIJZIGINGEN OF WIJZIGINGEN DIE NIET NADRUKKELIJK WORDEN GESTELD 

DOOR DE PARTIJ DIE VERPLICHT IS VOOR DE OVEREENSTEMMING, KAN DE AUTORITEIT 
VAN DE GEBRUIKER GEBRUIKEN OM HET APPARAAT TE GEBRUIKEN.



VERWIJDERINGSINFORMATIE
VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRONISCHE APPARATUUR (VAN TOEPASSING IN 
DE EU EN ANDERE EUROPESE LANDEN MET SEPARATIEVE AFVALSYSTEMEN):

Het doorgescheepte vuilnis symbool geeft aan dat deze artikelen niet als huishoudelijk afval dienen te 
worden behandeld, maar wel naar het passende verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische 
apparatuur gebracht dienen te worden

WAARSCHUWING TEGEN MISBRUIK
1. Alleen voor volwassen gebruik. Alleen voor uitwendig gebruik. Verwijder eventuele losse kleding of sieraden  
   voor gebruik. 

2. THE COWGIRLTM is veilig voor gebruik tot 400 lbs / 181 kg.

3. Haal de THE COWGIRLTM uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik.

4. Probeer het product niet te wijzigen of te ontmantelen. 

5. Gebruik de THE COWGIRLTM niet tijdens een storing.

6. Gebruik nooit THE COWGIRLTM zonder een opzetstuk.

7. Steek de Afstandsbediening nooit in een ander apparaat.

8. Steek nooit iets anders dan de Afstandsbediening in de poort op de Sex Machine.

9. Probeer het product niet aan een netsnoer te dragen of het netsnoer als handvat te gebruiken. 

10. Plaats de THE COWGIRLTM niet in of in de buurt van water. Was nooit met water of kokende vloeistoffen.  
     Maak voor en na gebruik altijd grondig schoon met een vochtige doek.

11. Niet aanbevolen voor langdurig gebruik langer dan 15 minuten en voorgesteld om het apparaat 30 minuten  
     te laten rusten tussen gebruik..

12. Gebruik het product nooit bij een hittebron of tijdens het roken. Gebruik geen product onder een deken  
     of een kussen. Houd alle luchtopeningen vrij van lint, haar, enz. En zorg ervoor dat hij niet gebruikt wordt in  
     omstandigheden waar luchtopeningen kunnen worden geblokkeerd. 

13. Dit artikel mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke,   
     zintuiglijke of mentale mogelijkheden, iedereen die dit product niet zelf kan gebruiken, mag dit product  
     niet gebruiken. Iedereen die zwanger is, een pacemaker heeft, lijdt aan diabetes, flebitis en / of trombose,
     Wie een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van bloedstolsels, pennen, schroeven of kunstmatige    
     gewrichten of andere geïmplanteerde medische hulpmiddelen heeft, moet vóór gebruik een medisch   
     professional raadplegen. Niet gebruiken op de huid die gezwollen, ontstoken, gezwollen of beschadigd is.  
     Niet gebruiken op hoofd-, gezicht-, borst-, maag- of osseuze lichaamsdelen. 

14. Dit is geen medisch apparaat. THE COWGIRLTM is uitsluitend voor plezier. Geen medische aanspraken zijn  
     gerechtvaardigd of geïmpliceerd door het gebruik van dit product. 

     Stop als je tijdens het gebruik ongemak ervaart onmiddellijk en raadpleeg een zorgverlener.
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