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Dit is Eva 

Voordat je begint 

Probeer Eva solo voordat je met je partner gaat spelen. Zo kun je zien hoe Eva het beste past en 

je er het meest van kunt genieten. Denk eraan dat Eva bij verschillende mensen verschillend 

past! 

We raden je ook aan Eva vóór gebruik op te laden. 

Eva aanbrengen 

1. Plaats Eva waar ze het fijnste aanvoelt  

2. Trek je schaamlippen één voor één over de pootjes van Eva 

3. Zorg dat het goed zit 

Het kan een paar minuten duren, en misschien moet je het een paar keer proberen voordat het 

lekker zit. 

 

Je kunt het ook op een andere manier proberen: 



Gaat het niet? Niets aan de hand! Probeer een andere houding (bijv. liggen in plaats van zitten, 

je benen spreiden), of vraag je partner om hulp. 

Eva gebruiken 
Boven op Eva zie je een regelknopje. 

Eva heeft ook een reisstand, zodat ze niet per ongeluk wordt ingeschakeld. Houd het knopje 10 

seconden ingedrukt om de reisstand te activeren; Eva knippert om de seconde en knippert dan 

rood. Om de reisstand af te sluiten, plaats je Eva in de oplader. 

Meer Tips 
• Met Eva kan je leuk met andere toys spelen: seksspeeltjes, penisvergroters, penissen enz. 

• Eva is helemaal waterproof, dus je kunt ermee zwemmen! Of onder de douche. Of in bad. 

• Met één vinger kun je Eva op haar plaats houden terwijl je van houding verandert. 

• Glijmiddel kan je een intenser gevoel geven, maar het kan ook Eva’s pootjes glibberig 

maken. 

• Voor meer druk/zekerheid kan je een slipje over Eva dragen (met of zonder kruisje). 

Eva opladen 
Eva werkt 5 uur achter elkaar in de lage stand en 1 uur in de hoge stand. 

Terwijl Eva wordt opgeladen, knippert ze groen, en ze blijft groen wanneer ze helemaal is 

opgeladen. Als de batterij bijna leeg is, knippert Eva rood. 



Voor Eva zorgen 
Maak Eva na elk gebruik altijd schoon, met water en zeep of met een reinigingsmiddel op 

waterbasis voor seksspeeltjes. Bewaar Eva apart van andere speeltjes en uit de buurt van 

extreme warmte of koude. 

Voorzichtig 
• Zorg dat je Eva’s pootjes niet uitrekt of draait. 

• Gebruik geen glijmiddel op siliconebasis met Eva. 

• Maak Eva niet schoon met producten die alcohol, olie of aceton bevatten. 

• Zorg dat je Eva niet kookt of in de oven, magnetron of vaatwasser schoonmaakt. 

• Dompel de oplader niet onder in water; hij is alleen maar watervast. 

Meer vragen? 

Email support@dameproducts.com
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