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Satisfyer Pro Penguin tlaková pomôcka

Údržba

Údržba vodotesnej pomôcky vás nezdrží. Opláchnite ju pod teplou vodou
s kvapkou mydla a potom ju osušte jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok
dotiahne čistotu k dokonalosti. Suchú hračku uložte do zásuvky rozkoše
oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba nemohli materiály ostatných
pomôcok pôsobiť. Zabránite tak ich poškodeniu. Parádne na uschovanie hračky
bude textilné vrecúško alebo originálny obal.

Nabíjanie

Odporúčame pomôcku pred prvým použitím nabiť doplna, aby ste predĺžili
životnosť batérie. Satisfyer nabijete pomocou USB kábla, ktorý nájdete
v balení. Magnetickú stranu priložte ku konektoru na hračke a USB kábel
zapojte do nabíjacieho adaptéra pre mobilný telefón. Nabíjanie spoznáte podľa
blikania. Len čo pomôcka prestane blikať a namiesto toho zostane svietiť, je
pripravená na akciu. Prvé nabíjanie nám trvalo hodinu a pol. Na plné nabitie
vydržal fungovať asi 2,5 hodiny.

Ovládanie

Ovládanie Satisfyeru zvládnete ľavou zadnou, a to aj potme, pretože má podsvietený ovládací panel. Pre zapnutie a
vypnutie stačí dlhší čas podržať spodné tlačidlo. Zmenu intenzity tepania korigujete vrchnou alebo spodnou časťou
tlačidla na brušku tučniaka – vrchným znižujete, spodným pridávate.

Vodeodolnosť

Tučniaky milujú vodu a ani táto erotická pomôcka nie je výnimkou.Vďaka vodotesnosti to môžete rozbaliť v sprche
alebo vírivke. Naši testeri si s hračkou užili radovánky vo vani.

Dizajn a tvar

Pomôcka svojím kužeľovitým tvarom a čiernobielym dizajnom pripomína tučniaka. Dobre sa drží v ruke a pri
masturbácii sa s ňou ľahko manipuluje. Celkovo hračka pôsobí moderne a roztomilo. Jeho fialová mašlička je
pomyselnou čerešničkou na torte.

Materiál

Silikón máme v Slonovi najradšej, pretože pri kontakte s pokožkou nespôsobuje alergické reakcie. Jeho hebkosť si
vychutnáte nielen bruškami svojich prstov, ale aj pomocou bradaviek alebo klitorisu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Farba

Čierno-biela farba vyzerá elegantne a pôsobí veselo. Fialová mašlička pôsobí hravo a povzbudzuje fantáziu.

Rozmery

Veľkosť pomôcky padne tak akurát do ruky. Parádne sa drží a navyše je ľahká ako pierko.

Celková dĺžka: 13,2 cm
Priemer najširšej časti: 4,5 cm
Priemer krku: 3,7 cm
Priemer hubičky: 2,9 cm
Hmotnosť: 93 g
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