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Satisfyer Pro Traveler tlaková pomôcka

Údržba

S údržbou vodoodolného Satisfyeru sa príliš nezdržíte. Jednoducho ho utrite
vlhkou handričkou a nechajte usušiť. Maximálny pocit čistoty zaručí Dezinfekcia
pomôcok. A kde pomôcku najlepšie skladovať? Predsa v kabelke alebo
originálnom obale medzi ostatnými hračkami v zásuvke.

Nabíjanie

Pomôcka prišla od výrobcu sčasti nabitá, ale odporúčame ju pred prvým
použitím dobiť doplna. Predĺžite tým nielen výdrž akumulátora, ale tiež celkovú
životnosť.

Satisfyer sa nabíja pomocou USB káblika, ktorý nájdete v krabičke. Stačí magnetickú stranu priložiť k dvom kovovým
špuntíkom na Satisfyeri a USB koncovku pripojiť do powerbanky alebo nabíjacieho adaptéra pre mobilné telefóny.

Prvé nabitie trvá tri hodiny a potom hračka vydrží na jedno nabitie fungovať zhruba štyri hodiny. Ďalšie nabíjanie
zaberie dve a pol hodiny. To, že sa Satisfyer nabíja, spoznáte podľa toho, že bliká. Len čo dobliká a kontrolka iba
svieti, je Satisfyer plne pripravený na ďalšiu divokú jazdu.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládnete aj potme. Pre zapnutie stačí dve sekundy podržať tlačidlo plus a Satisfyer sa rozvrní.
Prepínanie programov je rovnako tak jednoduché. Pre pridanie intenzity krátko stlačte tlačidlo plus, pre zníženie
intenzity zase tlačidlo mínus. Ak chcete hračku vypnúť, opäť pridržte dve sekundy tlačidlo plus.

Vodeodolnosť

Výrobca zaručuje vodotesnú úpravu pomôcky, ale pri testovaní sme zistili, že voda Satisfyeru nesvedčí. Ak nechcete
hračku utopiť, radšej si ju so sebou do vane neberte.

Dizajn a tvar

Hračka pôsobí luxusným a minimalistickým dojmom. Tvarovo pripomína roztomilú kocôčku, ktorú rozdelíte na dve
časti. Pozlátený lem pri spojení magnetom vytvorí okolo obvodu Satisfyeru malú priehlbinu. Celkovo sa s pomôckou
dobre manipuluje a pri hrách ju udržíte medzi prstami zhruba rovnako ako ceruzku pri písaní.

Materiál

Kvalitný ABS plast vyniká dlhou životnosťou a stimulačná hubica z hebkého lekárskeho silikónu pohladí kožu
ako zamat.
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Farba

Farbu vidíme ako hnedú s malou kvapkou fialovej. Obal Satisfyeru má matný vzhľad a pozlátený magnetický prúžok
sa leskne ako ranné lúče slnka.

Rozmery

Vďaka menším rozmerom sa pomôcka vojde aj do malej kabelky.

Celková dĺžka: 9,5 cm
Šírka obalu: 4,5 cm
Priemer hubice: 2 cm
Hmotnosť: 88 g
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