
 
 

 

 

 

 

 

 

BRUKERVEILEDNING 

C.1 Laid 

Fingervibrator for kvinner og menn 

C.1 Laid 
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Kjære bruker av fingervibratoren C.1. Vi ønsker at du leser godt i 
gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet.                                                                  
 
I esken   

I esken finner du C.1, USB-ladekabel og brukermanual. 
  
Om C.1. 
C.1 er oppladbar. Den har to vibrasjonshastigheter (nivå 1 og nivå 
2) og en pulseringsfunksjon.  Utformingen av C.1 gir vibratoren en 
rekke muligheter for variasjon i bruk. Nedenfor finner du ulike 
illustrasjoner om hvordan den kan holdes ved hjelpe av en eller 
flere fingre. 
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Bruk av C.1 – Kvinner 
 
C.1, med de ulike holdefunksjonene, ringformen med riller på 
innsiden og den knudrete overflaten på toppen, er utformet på en 
slik måte at den skal gi en best mulig punkt- og områdestimulering 
av kvinnens vulvaområde. Vulva, som omfatter klitoris, 
kjønnslepper og det følsomme området fra urinrør til 
skjedeinngang er rikt forsynt med berøringsnerver.  
 
C.1. passer utmerket for kvinner med stramme/vonde 
bekkenbunnsmuskler fordi vibrasjon fremmer avspenning, den 
passer for kvinner med nedsatt blodsirkulasjon, og den er ypperlig 
ved nedsatt seksuell funksjon som lystproblemer eller problemer 
med å oppnå orgasme.  
 
C.1. benyttes også av kvinner som har hatt ulike operasjoner i 
underlivet, som har stråleskader etter underlivskreft eller som 
lider av ulike sykdommer som f.eks diabetes eller MS da den øker 
blodgjennomstrømmingen, følsomheten og sensitiviteten i 
vulvaområdet. I tillegg bidrar vibrasjon til å dempe smerte. 
 
 
 
Hold vibratoren (se forrige side) på den måten 
som passer deg og hva du ønsker å oppnå 
(punktvis vibrering eller stimulering av hele 
vulvaområdet).  
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Bruk av C.1 - Menn 
 
C.1. passer også for menn, fordi utformingen passer i forhold til 
stimulering av de sensitive områdene på penis, i perineum 
(området fra skrotum (fra pungen)) til analåpningen og i anus.  
C.1s formål er her å øke blodgjennomstrømming, dempe smerte, 
øke følsomhet, oppnå raskere ereksjon og evt. sædutløsning. 
 
C.1 benyttes av menn med stramme/vonde bekkenbunnsmuskler 
fordi vibrasjon fremmer avspenning og demper smerte, den passer 
for menn med nedsatt blodsirkulasjon, og den kan også brukes ved 
nedsatt seksuell funksjon som ereksjonsproblemer (gjerne i bruk 
sammen med andre hjelpemidler, som f.eks penispumpe). 
 
C.1. benyttes også av menn som har gjennomgått operative 
inngrep i underlivet, bl.a. prostataoperasjon, eller som lider av 
ulike sykdommer som f.eks diabetes eller MS, eller som har 
opplevd skader i underlivet. En god blodgjennomstrømming til 
penis er viktig for denne gruppen for å kunne opprettholde eller 
gjenopprette ereksjon på sikt med eller uten andre hjelpemidler. 
  

 
 
Hold vibratoren (se forrige side) på den måten 
som passer deg og hva du ønsker å oppnå - 
punktvis vibrering på penis eller mot anus, eller 
liggende mot et større område på penis eller i 
området mot anus. 
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ENKEL VEILEDNING FOR VELLYKKET BRUK AV C.1 
 
A. SØRG FOR AT DEN ER REN 
 
Tørk av C.1 med en fuktig klut. Bruk mild såpe og varmt vann. Sørg 
for at den er helt tørr før du lader den. 
 
B. SØRG FOR AT DEN ER LADET 
 

Lading: Sett pluggen i ladehullet på vibratoren og ladekabelen i 
enten en USB-adapter eller i en USB-port på en PC. 

Et lys vil blinke hvert 0,5 sekund under lading. Når lyset slutter å 
blinke (står kontinuerlig på) er vibratoren 
fulladet.  

Du kan lade C.1 uavhengig av hvor mye 
batterikapasitet som gjenstår. Det er ikke 
nødvendig å lade ut batteriet. Som en 
tilleggsfunksjon vil det blinke 5 ganger på rad 
hvert annet sekund når batteriet må lades 
(ved 5 % kapasitet.) Den vil også gjøre dette 
når den er av/i standby-modus. 

Første gang du lader C.1: La den lade til det lyser kontinuerlig.   
Husk og trekk ut ladekabelen når vibratoren ikke skal lades lengre. 

 

C. SETT I GANG - HVORDAN ANVENDE C.1 

Skru av og på: Trykk på knappen og hold den inne i 2 sekunder. 
Vibratoren starter automatisk på laveste vibrasjonsnivå, nivå 1. For 
å skru av holder man knappen inne i 2 sekunder.  
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Veksle mellom hastigheter/pulsering:   

Fra nivå 1, trykk på knappen en gang (ikke hold den inne) for å øke 
vibrasjonshastigheten til nivå 2.  

Trykk en gang til for å gå videre til pulseringsfunksjon. Trykk nok en 
gang for å komme tilbake til nivå 1.  

FEILSØKING 

 I. Lyset blinker ikke under lading. 
-vibratoren C.1 er fulladet 
 -USB-ledningen er ikke plugget ordentlig inn i C.1, USB porten 
eller adapteren. Sjekk at den er koblet riktig. 
-Adapteren er ikke satt i riktig. Sjekk at kontakten er ordentlig 
plugget i støpselet. 
-Om man lader via PC, sjekk at PC har strøm. 

 
II. C.1 skrur seg ikke på når man holder knappen inne 
-batteriet er utladet. Sett det til lading.  

III. Lyset rundt knappen begynner å blinke i intervaller. 
-indikasjon på lav batterikapasitet og at vibratoren bør lades. 
Blinkingen stopper når batteriet er helt utladet.  
 
RENGJØRING 
 

Vask C.1 med mild såpe og vann. La lufttørke eller tørk av med 

rent håndkle/tørr klut. 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AVHENDING AV PRODUKTET  
 

C.1 har et oppladbart lithium batteri. Dette skal ikke kastes som 
vanlig søppel. Produktet skal derfor returneres som elektronikk 

avfall på miljøstasjoner.  
 

SPESIFIKASJONER 

Materialer: 100 % Body-safe silikon og 
ABS 
Vekt: 70 gram. 
Batteri: Lithium-ion 
Lading: 120 minutter 
Brukstid: Opptil 110 minutter 

Standby-tid: 90 dager når fulladet  

 
ANSVARSFRASKRIVELSE 

 
Brukere av C.1 gjør dette på eget ansvar.  Quintet AS påtar seg ikke 
noe ansvar for bruken av C.1   

FORHÅNDSREGLER 
 
For å unngå risiko for elektrisk støt eller skade, brannskader eller 
brann: 
 
1. Ikke oppbevar C.1 eller ladekabelen i vann eller annen væske 
2. Ikke bruk ladekabelen dersom den har havnet under i 

vann/væske 
3. Ikke bruk eller skru på C.1 mens den lader 
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4. Ikke forsøk å lade C.1 med en annen USB-ladekabel enn den 
som følger med produktet. 

5. Ikke bruk en transformator (volt konverterer) i sammenheng 
med lading 

6. Ikke tving USB-kontakten inn i USB-porten eller adapteren om 
den av en eller annen grunn ikke går inn enkelt 

7. Ikke bruk ladekabelen eller adapteren du benytter om de på 
noen måte er ødelagt 

8. Ikke lad C.1 der den kan falle i vann eller annen væske, for 
eksempel en vask, badekar eller toalett 

9. Ikke sett ladekabelen i PC eller annen strømtilførsel om den 
er våt eller du er våt på hendene 

10. Ikke rengjør C.1 mens den lader 
11. Ikke rengjør ladekabelen når den er koblet til PC eller en 

strømkontakt via adapter    
12. Alltid sjekk at C.1 er helt tørr før du setter den til lading 
13. Alltid bruk en jordet veggkontakt 
14. Ikke lad C.1 utendørs 
15. Ikke lad eller bruk C.1 når aerosol sprayprodukter benyttes 

eller der oksygen blir administrert 
16. Ikke forsøk å åpne C.1 eller på annen måte dekonstruere 

produktet eller dets komponenter. Dette kan føre til skade og 
vil oppheve garantien på produktet 

17. Ikke sett til lading hvis C.1 ikke fungerer normalt 
18. Aldri bruk C.1 hvis den har falt i gulvet eller blitt ødelagt 
19. Aldri bruk ladekabelen om den på noen måte er ødelagt eller 

har ligget i vann 
20. Ikke brenn C.1 eller ladekabelen eller noen av produktets 

komponenter  
21. Alltid sørg for å returnere C.1 og ladekabelen på ordentlig vis 

(som el-retur) 
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22. Ikke ta batteriet ut av C.1 eller forsøk å ta batteriet fra 
hverandre eller la det berøre noe annet 

23. Hold C.1 og ladekabelen unna varme overflater 
24. Ikke slipp C.1 i gulvet. Dette kan forårsake skade og garantien 

kan opphøre 
25. Ikke legg C.1 eller ladekabelen i oppvaskmaskin når den er i 

bruk eller for å rengjøre dem 
26. Ikke bruk C.1 under et teppe/dyne eller pute eller annet 

beskyttende lag. Dette for å unngå overoppheting. 
27. Ikke la C.1 bli liggende skrudd på noe sted uten oppsyn 
28. Unngå å la C.1 eller ladekabelen ligge i solen og aldri utsett 

disse for ekstrem varme 
29. Ikke bruk C.1 i saltvann, kun i ferskvann 
30. Ikke ha C.1 på mer enn 1 meters dybde under vann 

 
 
GARANTI 
 
Quintet AS garanterer dette produktet i 1 år (2 år for forbrukere i 
Norge) fra dato for anskaffelse mot defekter/feil som resultat av 
produksjonsfeil. Skulle produktet svikte i garantiperioden og så 
sant produktet ikke har vært brukt på annen måte enn det som er 
spesifisert eller bruksanvisningen ellers ikke er fulgt, dekkes dette 
av garantien. Garantien dekker ikke uhell, feilbruk eller 
forsømmelse av produktet. Garantien opphører ved ethvert forsøk 
på å åpne eller ta fra hverandre produktet eller dets tilbehør. 
Garantien dekker ikke normal slitasje ved ordinær bruk.  

Skulle det oppstå feil som garantien dekker, er dette Quintets 
ansvar og Quintet AS vil erstatte produktet med et nytt produkt. 
Betingelsene for dette er at Quintet kontaktes innenfor 
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garantiperioden, kjøpsbevis som dokumenterer kjøpsdato må 
fremlegges og at retur av feilvaren er godkjent av Quintet AS. 
Skjema for reklamasjon finnes på www.quintet.no. Legg gjerne 
dette skjemaet i forsendelsen. Porto må betales. Frakt er ikke 
refunderbart. 
 
 
 
 
 
 
KONTAKTINFORMASJON 
 
Vi i Quintet AS hører gjerne fra deg og veileder deg gjerne dersom 
du har spørsmål angående bruken av fingervibratoren C1. Du kan 
gjerne kontakte oss både på telefon 55981555 eller via E-mail 
post@quintet.no. 
 
Quintet AS har siden start i 1999 arbeidet for å tilby 
kvalitetsprodukter, faglig kompetanse og god veiledning og 
service. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, som betyr at vi har 
gjennomgått en miljøanalyse og oppfylt definerte bransjekrav. 
Dette er et norsk, offentlig sertifikat støttet av 
Miljøverndepartementet. Våre produkter er CE-godkjente, som 
betyr at de overholder kravene i EU/EØS sine direktiver til 
sikkerhet og helse og kan markedsføres og brukes innen dette 
området. 
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Quintet AS spesialiserer seg på hjelpemidler for inkontinens, 
bekkenbunnstrening, smertelindring, muskelrehabilitering og 
seksuell helse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


