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Satisfyer Pro G-Spot Rabbit vibrátor s výběžkem

Údržba

Péči o vodotěsnou pomůcku zvládne každý. Vibrátor omyjte teplou vodou s kapkou mýdla a
osušte jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek se bude hodit pro dokonalou čistotu. Suchou
hračku schovejte do originálního obalu nebo textilního pytlíku. Ochráníte ji tak před
poškozením a materiály ostatních hraček na sebe nebudou vzájemně působit.

Nabíjení

Vibrátor k nám z výroby doputoval se středně nabitou baterií. Před prvním použitím ho ale
raději nabijte do plna. Prodloužíte tak život baterii a nestane se vám, že se v nejlepším
vybije.

Hračka se nabíjí pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Magnetickou stranu přiložte ke
dvěma kovovým puntíkům na vibrátoru a USB konektor zapojte do powerbanky nebo
nabíjecího adaptéru pro mobilní telefon. Pokud kontrolka na ovládacím panelu bliká,
pomůcka se nabíjí. Plně nabitý vibrátor poznáte podle toho, že kontrolka přestane blikat.
V nabíjecím adaptéru přímo v zásuvce se nabíjí zhruba 3 hodiny a 15 minut.

Při plném nabití vydrží Satisfyer fungovat při používání vibrací i tlakových vln zhruba
2,5 hodiny. První hodinu jede na plné otáčky, potom začíná intenzita výkonu postupně
slábnout.

Ovládání

Ovládání, díky podsvíceným tlačítkům, zvládnete levou zadní. Vibrátor i výběžek na klitoris se ovládají samostatně.
Vibrátor se zapíná delším podržením tlačítka na plastovém panelu. Stejným tlačítkem se přepínají programy. Bohužel
nejde přepínat program zpětně, takže pokud přeskočíte svůj oblíbený, musíte se k němu trochu složitě zase proklikat
zpátky. Vibrace vypnete podržením plastového tlačítka. Výběžek na klitoris se zapíná spodním silikonovým tlačítkem,
kterým taky zvýšíte intenzitu stimulace. Horním tlačítkem naopak jeho sílu tepání snížíte. Tlakové vlny ve výběžku
můžete, na rozdíl od vibrátoru, ovládat i zpětně. Pro vypnutí dlouze stiskněte spodní silikonové tlačítko.

Vibrační programy

Satisfyer nabízí celkem 10 vibračních programů. Vybrat si můžete z klasických nebo pulzních vibrací, anebo z jejich
kombinace.

Slabé vibrace1.
Střední vibrace2.
Nejsilnější vibrace3.
Pulzní vibrace4.
5 delších pulzů a krátká pauza5.
Plynule se zvyšující a klesající vibrace6.
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Hrubé vibrace7.
Zrychlující se vibrace s krátkými pauzami8.
10× vibrace s pauzou a vzestupná vibrace9.
Vibrace ve vlnách, zvyšující a snižující se vibrace10.

Voděodolnost

Vodotěsný Satisfyer Pro G-spot Rabbit vezměte s sebou do vany. Naši testeři s vibrátorem vyzkoušeli vodní hrátky a
pořádně si s ním užili ve sprše, vaně i vířivce.

Design a tvar

Elegantní design s oblými křivkami a dlouhým tělem zaujme na první pohled. G-spot Rabbit má zahnutou špičku pro
ještě intenzivnější dráždění bodu G. Kulatý výběžek na klitoris se dobře drží mezi prsty.

Materiál

Silikonové hračky mají sametově hebký antialergenní materiál bez zápachu. O pohodlné ovládání se postará ovládací
panel z ABS plastu.

Barva

Bílá barva podtrhuje elegantní minimalistický design a navodí pocit výjimečnosti – chvíle s touto pomůckou budou
speciální.

Rozměry

Při testování nás Satisfyer přesvědčil o svém důmyslném, anatomicky přesném navržení, díky kterému stoprocentně
doléhá tam, kam má. Takže i když na první pohled vypadá, že je krátký, tak uvnitř vaginy parádně dráždí bod G a
rozvibruje celý klín.

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka vibrátoru: 7 cm
Délka výběžku: 5,7 cm
Průměr ve střední části: 2,2 cm
Průměr špičky: 3 cm
Průměr hubičky: 2,9 cm
Hmotnost: 198 g
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