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Meet Com 

Com is onze lichaamsvriendelijke versie van de klassieke staafvorm, opgewaardeerd voor 

comfort. Zeer geschikt als eerste staaf of voor meer ervaren spelers die hunkeren naar intense 

stimulatie van de clitoris, Het gebogen handvat van de Com zorg dat het gemakkelijk vast te 

houden is terwijl het zijn magie verspreid. 

Voordelen 
• 3 jaar garantie 

• 5 intensiteiten, 5 patronen  

• Siliconen van medische kwaliteit (ftalaat-vrij) 

• USB-oplaadbaar 

• Waterdicht 

• Fluisterstil 

De Com gebruiken 
Laad de Com volledig op voor gebruik. De Com heeft drie knoppen: één voor vermogen en 

patronen, één om de intensiteit te verhogen en één om de intensiteit te verlagen. 

• Ingedrukt houden om in en uit te schakelen. 

• Indrukken om patronen te wisselen. 

• Indrukken om de intensiteit trapsgewijs te veranderen. 

De Com opladen 
De led-indicator bevindt zich op het kunststof paneel bij de oplaadpoort. 

• Levensduur batterij (hoge intensiteit/ruststand): 1 uur 

• Oplaadtijd: 2 uur 

Als de batterij bijna leeg is, knippert de led rood als de knop wordt ingedrukt. De led kan blijven 

knipperen als hij volledig is opgeladen terwijl hij samen met andere apparaten op een USB-hub 

is aangesloten.   



De Com onderhouden 
De Com is waterdicht. Reinig de Com altijd na elk gebruik met water en zeep of een reiniger op 

waterbasis speciaal voor seksspeeltjes, zoals Hand + Vibe Cleaner van Dame. Gebruik geen 

oplossingen op basis van 100% alcohol. Droog grondig. Bewaar de Com apart van ander 

speelgoed en uit de buurt van extreme hitte of kou.  

Waarschuwing 
• Gebruik de Com niet met glijmiddel op siliconenbasis. 

• Reinig de Com niet met producten die petroleum of aceton bevatten. 

• De Com mag niet gekookt, gebakken of in de wasmachine gereinigd worden.  

• Niet anaal inbrengen, de basis van de Com is niet wijd genoeg voor anaal gebruik. 

Hebt u vragen?   
E-mail support@dameproducts.com
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