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Satisfyer Pro 2 Next Generation tlaková pomôcka

Údržba

Pretože je vibrátor vodotesný, vody sa báť pri údržbe nemusíte. Pred prvým a
po každom použití opláchnite Satisfyer teplou vodou s kvapkou mydla, pre
pocit absolútnej čistoty sa hodí Dezinfekcia pomôcok, ktorá údržbu dotiahne
k dokonalosti.

Satisfyer Pre 2 Next Generation náhradné násadky sa budú hodiť na výmenu.
Pri častom používaní sa totiž silikónová náustok môže opotrebovať a vy tak
nemusíte kupovať nový vibrátor, ale stačí vymeniť babku a svišťať ďalej.

Nabíjanie

Pred prvým použitím dobite Satisfyer do plna, predĺžite tým životnosť batérie.
Prvé nabitie bude trvať 2 hodiny, ďalší potom len cca hodinu a pol. Plne
nabitý nám vydržal robiť vzrušujúce spoločnosť celých 160 minút. Naši testeri
nabíjali Satisfyer cez adaptér v zásuvke, ale ide to aj z počítača, akurát
počítajte s tým, že nabíjanie potrvá trochu dlhšie. Na dlhé cestovanie sa budú
hodiť Powerbanky , Ktoré nabijú pomôcku aj za pochodu. Počas nabíjania
bliká LED kontrolka. Akonáhle je Satisfyer nabitý, kontrolka prestane
preblikávať.

Ovládanie

Na Satisfyeru nájdete 3 tlačidlá. Tým hlavným, okrúhlym, ho zapnete aj vypnete, medzi stupňami prepínate
tlačidlami plus a mínus – jednoduchšie to už byť nemôže.

Vodeodolnosť

Satisfyer je hotový vodný živel a z nášho testovania potvrdzujeme, že je vodotesný. Dokonca sú pod vodou tlakovej
vlny iné. Až vás omrzí suchozemské hrátky, doprajte si relaxačný kúpeľ zakončenou búrlivým orgazmom, to
bude relax.

Dizajn a tvar

Vibrátor pôsobí luxusným dojmom. Vďaka ergonomickému tvaru, ktorý nám pripomína minikladivko, sa Satisfyer
parádne drží a ešte lepšie sa s ním hrá. Padne priamo do dlane. Masturbáciu aj partnerské hry si tak užijete naplno.
Hubka na klitoris presne dolieha a tesní. Podtlak tak dokonale funguje.

Materiál

Hebký ABS plast so zamatovo matným povrchom, po ktorom prsty zľahka kĺžu. Mäkká silikónová náustok je na
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klitorisu príjemná, ani po dlhších hrátkach netlačia a neškriabe.

Farba

Kombinácia zlato-pudrovej, ktorá nám pripomína zámocké skvosty, vo vás vyvolá pocit výnimočnosti.

Rozmery

Satisfyer nie je žiadny drobček, ale ani obr. Tak akurát do ruky, ľahučký, pre ľahkú manipuláciu pri sexe
i masturbácii.

Celková dĺžka: 16,3 cm
Šírka rukoväte: 4,5 cm
Šírka sacej časti: 6,4 cm
Vnútorný priemer sacieho otvoru 1,6 cm
Hmotnosť: 179 g
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