


Productintroductie

•  Een onafhankelijk ontworpen gepatenteerd apparaat.

•  App-gestuurd kuisheidsapparaat met afstandsbediening en keyless-ontgrendeling.

•  Geschikt voor dagelijks gebruik, thuis, op het werk of in de vrije tijd.

•  Gemaakt van pc (polycarbonaat).

•  Nettogewicht - 130 gram (0,294 pond).

•  CR14200-batterij met 1,25 mm interface.

Inbegrepen bij verpakking

•  Kuisheidskooi 

•  Zinklegering Ring 

•  Handleiding

Ring van zinklegering

Batterij (onder)

Kooi

Borgpen

Ontgrendelknop



Gebruikershandleiding 

Instructies voor het gebruik van de app 

1) Scan de QR-code hieronder om de app te downloaden. 

2) Nadat u zich op de app heeft geregistreerd en bent ingelogd, drukt u op de knop op het apparaat. 

knop



3) Om het CELLMATE-apparaat met uw telefoon te verbinden, tikt u op het symbool “+” rechtsonder 

in het scherm. U kunt het CELLMATE-apparaat via Bluetooth koppelen met uw telefoon.

Op de volgende pagina in de app ziet u een foto van de CELLMATE. Tik de afbeelding aan om het 

verbindingsproces te starten.

4) Nadat u uw telefoon succesvol heeft verbonden met uw CELLMATE-apparaat, wordt u 

doorgestuurd naar het startscherm. Uw CELLMATE is nu verbonden met uw account.

5) Om te selecteren wie het apparaat kan ontgrendelen, moet u eerst een vriend toevoegen. Tik op 

het pictogram “Vrienden” in het startscherm en tik vervolgens op het ‘’plus’’ pictogram in de 

rechterbovenhoek van het volgende scherm. Zoek naar het ID-nummer van uw vriend in de ’Zoek ID’ 

balk en tik op ’’Zoek’’.

* Een ID-nummer is te vinden op het startscherm onder het menu-item ‘’Ik’’. Ga op de ‘’Ik’’ pagina 

naar het ‘’tandwiel’’ pictogram in de rechterbovenhoek. Hier kunt u uw ID-nummer vinden.

6) Om te wijzigen wie het CELLMATE-apparaat kan ontgrendelen, tikt u op “Speelgoed” op het 

startscherm, waarna u een “slot” pictogram ziet. Tik op het geregistreerde apparaat en open de 

‘‘apparaat instellingen’’ pagina via het ‘’tandwiel’’ pictogram.

Tik op “Autoriteit overdragen” en vervolgens op “Bevestig”.

Waarschuwing: koppel Bluetooth NIET los, anders verliest u de controle over het apparaat.

7) Om het apparaat zelf te bedienen, tikt u op “Speelgoed” in het startscherm en tikt u op het ‘’slot’’ 

pictogram. Nadat u het apparaat via Bluetooth heeft verbonden, kunt u het apparaat zelf 

ontgrendelen door op het pictogram met het “slot” te tikken.

Als u de CELLMATE voor een ingestelde periode wilt vergrendelen, tikt u op het geregistreerde 

apparaat en opent u de pagina “apparaat instellingen” door op het “tandwiel” pictogram te tikken. 



Tik op “Tijd instellen” om het te openen zodat u de duur van uw vergrendeling kunt instellen.

Let op: uw CELLMATE gaat pas open als de ingestelde tijd is verstreken!

De CELLMATE-kooi aanbrengen.

1) Schuif de penis en testikels door een van de ringen met de pennen van het lichaam af gericht.

2) Gebruik glijmiddel en schuif de penis in de kooi en lijn de kooi uit met de pennen. Pas de kooi 

aan zodat deze volledig comfortabel zit voordat u hem vergrendelt.

3) Steek de borgpen door het gat in de ring. U hoort een ‘klik’ wanneer deze volledig is gesloten.

De CELLMATE-kooi verwijderen.

1) Druk voorzichtig op de knop op de kooi om de kooi in te schakelen

2) De persoon die controle heeft over het apparaat, moet op “Speelgoed” tikken gevolgd door op 

het vergrendelingspictogram te tikken om uw CELLMATE-pagina te openen. Zodra uw CELLMA-

TE is verbonden, verschijnt een blauw lampje op de ingedrukte knop. Het blauwe lampje geeft 

een succesvolle verbinding aan.

3) Tik op het middelste pictogram met het ‘’slot”. De borgpen wordt automatisch geopend, zodat 

de kooi kan worden verwijderd.

4) Trek de rest van de borgpen eruit en verwijder de kooi en de ring.

Instellen en persoonlijke gegevens 

• Tik op “Ik” in het startscherm.

• Tik op “Taal instellen” om de taal te wijzigen.

• Tik op “Thema set” om het thema te wijzigen.

• Tik op het pictogram “tandwiel” in de rechterbovenhoek om uw persoonlijke gegevens in te 

stellen.



Zaken die uw aandacht behoeven

• Het wordt aanbevolen om de CELLMATE minimaal twee keer per week te reinigen.

• Draag het CELLMATE-apparaat NIET tijdens het zwemmen of duiken. Het dragen onder de 

douche is echter prima.

• NIET onderdompelen in water of andere vloeistoffen voor langere tijd.

• Aanbevolen om het NIET langer dan 14 dagen te dragen.

• Onder alle omstandigheden van congestie, zwelling of duidelijke pijn, moet u onmiddellijk 

stoppen met het dragen van het apparaat.

• Plaats het CELLMATE-apparaat NIET bij hoge temperaturen of open vuur.

• Het gevoel van terughoudendheid tijdens erecties is normaal.

• Vermijd sterke impact op het apparaat.

• Dit item is alleen voor nieuwigheden.

• De batterij kan normaal 8 tot 12 maanden worden gebruikt.

• Het wordt aanbevolen om de batterij te vervangen wanneer deze minder dan 15% is.

MEER INFORMATIE OVER CELL MATE

https://cellmatechastity.com


