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Satisfyer Pro 3 Vibration tlakový vibrátor

Údržba

Satisfyer Pro 3 Vibration má vodotesnú úpravu, takže vás jeho údržba moc dlho
nezdrží. Vibrátor opláchnite teplou vodou s kvapkou mydla a usušte. Na koniec
sa bude hodiť Dezinfekcia pomôcok, ktorá pomôcku zbaví všetkých nečistôt.
Suchú hračku uložte do zásuvky slasti oddelene od ostatných pomôcok, ideálne
v originálnom obale alebo textilnom vrecúšku. Zabránite tak jej poškodeniu.

Nabíjanie

Satisfyer je od výrobcu približne z polovice nabitý, ale odporúčame ho pred
prvým použitím nabiť doplna. Tým predĺžite životnosť batérie. Nabíja sa
pomocou USB nabíjačky s magnetickým konektorom, ktorý priložíte
k vibrátoru. USB kábel zapojíte do adaptéra na mobil alebo do powebanku.
Podľa výrobcu sa pomôcka nabíja 4 hodiny, ale v našom sloním tíme nám na
plné nabitie stačili iba 2 hodiny. Nabíjanie spoznáte podľa blikajúceho
svetielka. Po nabití bude svetielko svietiť. Pri našom testovaní vibrátor vydržal
v pohotovosti zhruba hodinu.

Ovládanie

Ovládanie nie je nič ťažké a zvládne to každý. Aby ste zapli aj vypli vibračné programy, stačí chvíľku pridržať spodné
tlačidlo. Rovnakým tlačidlom si tiež medzi vibračnými programami vyberáte. Pohrajte sa a nájdite ten najlepší.
Dlhším stlačením prostredného tlačidla sa zapínajú a vypínajú tlakové vlny. Vrchným tlačidlom znižujete a
prostredným, naopak, zvyšujete ich intenzitu.

Vibračné programy

O skvelý orgazmus sa postará tiež 10 vibračných programov.

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita3.
Rýchle pulzy4.
Päť rýchlych pulzov, po ktorých nasleduje malá pauza5.
Roller Coaster – plynulo sa zvyšujúce a znižujúce pulzy6.
Brnenie miesto vibrácií7.
Vrchol – spočiatku najdlhšie impulzy, potom sa doba medzi nimi skracuje8.
Dlhšie impulzy prechádzajúce v mierne brnenie9.
Spomaľujúce a zrýchľujúce sa brnenie10.

Vodeodolnosť

So Satisfyerom si môžete užiť aj pod vodou, pretože je vodotesný. Vezmite ho so sebou do kúpeľne. Možno sa
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v sprche uvoľníte a zažijete svoj prvý mokrý orgazmus. Naši testeri sa s hračkou vybláznili aj vo vírivke.

Dizajn a tvar

Tlakový vibrátor Satisfyer Pro 3 Vibration zaujme elegantným vyhotovením a tvarom, ktorý pripomína mikrofón. Jeho
kužeľový tvar dobre padne do ruky, takže sa skvele hodí na sólo hry.

Materiál

Jadro pomôcky tvorí pevný a odolný ABS plast, ktorý intenzívne prenáša vibrácie. Hladký silikónový povrch sa zase
ľahko čistí a udržuje vďaka svojim neporéznym vlastnostiam.

Farba

Vďaka čierno-zlatej kombinácii farieb Satisfyer pripomína gentlemana v čiernom obleku so zlatými hodinkami, ktorý
vás nikdy nenechá čakať.

Rozmery

Zúžený tvar Satisfyeru dobre padne do dlane a vďaka svojim malým rozmerom sa pomôcka pohodlne ovláda.

Celková dĺžka: 14 cm
Dĺžka rukoväte: 10 cm
Priemer hubičky: 2 cm
Priemer vibrátora: 3,5 cm
Hmotnosť: 115 g
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