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Satisfyer Pro Traveler tlaková pomůcka

Údržba

S údržbou voděodolného Satisfyeru se příliš nezdržíte. Jednoduše ho otřete
vlhkým hadříkem a nechte usušit. Maximální pocit čistoty zaručí Dezinfekce
pomůcek. A kde pomůcku nejlépe skladovat? Přece v kabelce nebo originálním
obalu mezi ostatními hračkami v šuplíku.

Nabíjení

Pomůcka přišla od výrobce z části nabitá, ale doporučujeme ji před prvním
použitím dobít do plna. Prodloužíte tím nejen výdrž akumulátoru, ale taky
celkovou životnost.

Satisfyer se nabíjí pomocí USB kablíku, který najdete v krabičce. Stačí magnetickou stranu přiložit ke dvěma kovovým
špuntíkům na Satisfyeru a USB koncovku připojit do powerbanky nebo nabíjecího adaptéru pro mobilní telefony.

První nabití trvá tři hodiny a potom hračka vydrží na jedno nabití fungovat zhruba čtyři hodiny. Další nabíjení zabere
dvě a půl hodiny. To, že se Satisfyer nabíjí, poznáte podle toho, že bliká. Jakmile dobliká a kontrolka pouze svítí, je
Satisfyer plně připravený na další divokou jízdu.

Ovládání

Snadné ovládání zvládnete i potmě. Pro zapnutí stačí dvě vteřiny podržet tlačítko plus a Satisfyer se rozvrní.
Přepínání programů je stejně tak jednoduché. Pro přidání intenzity krátce zmáčkněte tlačítko plus, pro snížení
intenzity zase tlačítko minus. Pokud chcete hračku vypnout, opět přidržte dvě vteřiny tlačítko plus.

Voděodolnost

Výrobce zaručuje vodotěsnou úpravu pomůcky, ale při testování jsme zjistili, že voda Satisfyeru nesvědčí. Pokud
nechcete hračku utopit, raději si ji sebou do vany neberte.

Design a tvar

Hračka působí luxusním a minimalistickým dojmem. Tvarově připomíná roztomilou krychličku, kterou rozdělíte na dvě
části. Pozlacený lem při spojení magnetem vytvoří kolem obvodu Satisfyeru malou prohlubeň. Celkově se
s pomůckou dobře manipuluje a při hrátkách ji udržíte mezi prsty zhruba stejně jako tužku při psaní.

Materiál

Kvalitní ABS plast vyniká dlouhou životností a stimulační hubice z hebkého lékařského silikonu pohladí kůži
jako samet.
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Barva

Barvu vidíme jako hnědou s malou kapkou fialové. Obal Satisfyeru má matný vzhled a pozlacený magnetický proužek
se leskne jako ranní paprsky slunce.

Rozměry

Díky menším rozměrům se pomůcka vejde i do malé kabelky.

Celková délka: 9,5 cm
Šířka obalu: 4,5 cm
Průměr hubice: 2 cm
Hmotnost: 88 g
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