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Satisfyer Pro Plus Vibration tlakový vibrátor

Údržba

Jednoduchá údržba zaberie len minútku. Vibrátor opláchnite teplou vodou
s mydlom a máte hotovo. Pri umývaní nezabudnite dať dole aj silikónovú
násadu. Dezinfekcia pomôcok hračku dokonale vyčistí od prípadných nečistôt.
Satisfyer uložte do zásuvky k ostatným hračkám tak, aby sa ich materiály
vzájomne nedotýkali a nemohli sa poškodiť. Super bude originálny obal alebo
textilné vrecúško.

Nabíjanie

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

Vibrátor nabijete pomocou USB kábla, ktorý nájdete v balení. Magnetickú stranu priložte ku konektoru na vibrátore a
USB kábel zapojte do powerbanky alebo nabíjacieho adaptéra pre mobilný telefón. Že sa hračka nabíja spoznáte
podľa bielo blikajúce diódy na ovládacom paneli. Len čo blikať prestane a bude len svietiť, je pripravený na akciu.

Prvé nabíjanie trvalo hodinu a pol. Plne nabitý Satisfyer nám vydržal fungovať pri používaní vibrácií aj tlakových vĺn
cca 2,5 hodiny.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládne každá žena. Tlakové vlny aj vibrácie majú každý svoje vlastné ovládanie. Vibrácie
zapnete aj vypnete dlhším podržaním dolného tlačidla so znakom vlnovky. Rovnakým tlačidlom sa preklikáte
všetkými programami. Trochu nám vadí, že sa program nedá nijako vrátiť. Proste sa musíte preklikať zostávajúcimi
programami, kým nenarazíte znovu na ten svoj obľúbený. Tlakové módy zapnete horným tlačidlom, ktorým sa ovláda
tiež zapnutie a vypnutie vibrátora. Intenzitu zvyšujete tlačidlom + a znižujete tlačidlom -. Pre vypnutie vibrátora
dlhšiu dobu pridržte horné tlačidlo.

Vibračné programy

Z desiatich vibračných programov si vyberie každá žena.

Najsilnejšie vibrácie1.
Stredné vibrácie2.
Slabé vibrácie3.
Pulzné vibrácie4.
5 dlhších pulzov a krátka pauza5.
Plynule sa zvyšujúce a klesajúce vibrácie6.
Hrubé vibrácie7.
Zrýchľujúce vibrácie s krátkymi pauzami8.
10× vibrácie s pauzou a vzostupné vibrácie9.
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Vibrácie vo vlnách, zvyšujúce sa a znižujúce vibrácie10.

Vodeodolnosť

Vodotesný Satisfyer môžete vziať so sebou do vane alebo bazénu. Užite si tak slastný kúpeľ vo dvoch. Alebo radšej
v troch? Naši testeri si vibrátor užili aj vo vírivke.

Dizajn a tvar

Moderný dizajn Satisfyeru pripomína bumerang. Zahnutý tvar dobre padne do ruky a ľahko sa s ním manipuluje.
Vďaka jeho ľahkosti si môžete dopriať hry dlhé hodiny a nebudú vás bolieť ruky.

Materiál

Kvalitný silikónový materiál s pevným telom z neho robí hebunkého, ale spoľahlivého parťáka. Ovládacie tlačidlá
z odolného plastu stlačíte bruškom prstov.

Farba

Krémovo biela farba Satisfyeru s tlačidlami vo farbe medi evokuje eleganciu a čistotu.

Rozmery

Satisfyer Pro Plus Vibration má o trochu väčšie rozmery, než sme zvyknutí u iných tlakových hračiek na klitoris, ale
zase na druhú stranu pekne kopíruje dámske lono.

Dĺžka: 16 cm
Dĺžka rukoväte: 13 cm
Priemer stimulačnej časti: 1,5 cm
Priemer vibrátora: 5 cm
Priemer rukoväte: 5,5 cm
Hmotnosť: 139 g
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