
  

MASAŻER OSOBISTY DOXY 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

DOXY to najmocniejszy dostępny na rynku masażer osobisty zasilany sieciowo. 

 

OPIS  URZĄDZENIA   

Masażer Doxy powstał w 2013 r. i do dnia dzisiejszego cieszy się stale wzrastającą liczbą entuzjastów. 
Zaprojektowany i wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, Doxy jest długo oczekiwaną odpowiedzią na 
tanie, wątpliwej jakości masażery chińskiej produkcji. Masażer Doxy zaprojektowany został w oparciu 
o oryginalną konstrukcję klasycznego masażera Hitachi Magic Wand, powstałego w 1968 r. To 
ponadczasowa technologia w nowoczesnym, profesjonalnym wydaniu. Przeciwstawiając się zalewowi 
dostępnych na rynku tanich imitacji, z których korzystanie może być nawet niebezpieczne dla zdrowia, 
w produkcji masażera Doxy wykorzystano wyłącznie najwyższej jakości materiały. Rączka masażera 
Doxy wykonana została z plastiku, natomiast do stworzenia obrotowej główki wykorzystano najwyższej 
jakości aluminium i hipoalergiczny winyl klasy medycznej, wolny od lateksu i żywicy ftalowej. 

UŻYWANIE  

Używając urządzenia w miejscach intymnych zaleca się pokrycie główki masującej niewielką ilością 
lubrykantu na bazie wody. Włączanie urządzenia odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku ze 
znakiem "X". Zmiana programów następuje poprzez wciskanie przycisków "+" i "-", by kolejno 
zwiększać i zwiększać intensywność wibracji. Wyłączanie urządzenia następuje po ponownym 
przytrzymaniu przycisku ze znakiem "X". 

PORADY I SZTUCZKI  

Para partnerów może spróbować wykorzystać masażer podczas odbywania stosunku, a w tym samym 
czasie trzymania go w środku. W czasie naturalnych ruchów związanych z odbywaniem stosunku i on 
zacznie stymulować wnętrze przynosząc nowe doznania.  

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO  

Trwałość urządzenia wzrośnie wraz z właściwym jego utrzymaniem i użytkowaniem.  

Urządzenie należy dokładnie umyć przed i po użyciu. Całość myć ciepłą wodą z użyciem 
antybakteryjnego mydła, a następnie spłukać gorąca wodą i osuszyć ściereczką lub ręcznikiem.   

Unikaj zanurzania urządzenia w wodzie oraz chroń przed dostaniem się wody w miejsce, gdzie znajdują 
się przyciski i bateria.  Nigdy nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol, naftę czy 
aceton.  



Należy unikać pozostawiania urządzenia pod wpływ promieni słonecznych oraz ekstremalnie wysokich 
temperatur.   

Przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu, z dala od innych urządzeń i materiałów.   

SPECYFIKACJA  

tworzywa: 

 rączka – plastik 

 główka – aluminium pokryte winylem klasy medycznej 

wymiary: 

 długość rączki – 33 cm 

 obwód główki – 19 cm 

 długość kabla – 2,74 m 

 

 

Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne ryzyko. Ani 
DOXY, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego używania.  

 

 

 

 


