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Satisfyer Luxury tlakový vibrátor

Údržba

Vibrátor má vodotěsnou úpravu, takže jeho údržbu zvládnete levou zadní. Stačí,
když ho opláchnete pod tekoucí vodou a prsty umyjete případné nečistoty uvnitř
hubičky. Pokud dbáte na zvýšenou hygienu, dobře poslouží Dezinfekce pomůcek.
Suchou hračku uložte do šuplíku odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe jejich
materiály nemohly působit a poškodit se. Skvělý bude textilní pytlík nebo
originální obal.

Nabíjení

Pomůcka bývá od výrobce z části nabitá, ale před prvním použitím ji doporučujeme
dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie.

Hračku jednoduše nabijete pomocí USB nabíječky se systémem Click ‚n‘ Charge.
Konektor přiložte na dva magnetické plíšky ze zadní strany vibrátoru a USB kabel
zastrčte do adaptéru nabíječky.

Při nabíjení začne blikat světýlko, které po nabití svítí. Výrobce uvádí, že nabíjení
vybitého Satisfyeru trvá 4 hodiny a to se při testování potvrdilo i nám. Při dalším
používání stačí kratší doba nabíjení, zhruba 2 hodiny. Nabitý vibrátor vydrží
fungovat až dvě hodiny. Po hodině ale už intenzita stimulace slábne.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete na první dobrou. Delším stiskem horního tlačítka plus (+) vibrátor zapnete i vypnete.
Podle nálady si můžete zvolit buď stimulaci klitorisu vibracemi, nebo tlakovými vlnami. Každá funkce má samostatné
ovládání. Delším stisknutím spodního tlačítka zapnete vibrace. Stejným tlačítkem, ale krátkým stisknutím, se
proklikáte vibračními programy. Tlakovou stimulaci zapnete delším podržením tlačítka plus (+), pomocí kterého
přidáváte na intenzitě. Prostředním tlačítkem s vyznačeným symbolem mínus (-) intenzitu ubíráte.

Vibrační programy

Na cestě k orgasmu vás doprovodí 10 rozmanitých vibračních programů.

Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – vysoká intenzita3.
Rychlé pulzy4.
Pět rychlých pulzů, pak malá pauza5.
Roller coaster – plynule se zvyšující a snižující pulzy6.
Brnění místo vibrací7.
Vrchol – zpočátku nejdelší impulzy, pak se doba mezi nimi zkracuje8.
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Delší impulzy přechází v mírné brnění9.
Zpomalující a zrychlující se brnění s klesající a stoupající intenzitou10.

Voděodolnost

Horká koupel skvěle uvolňuje napětí. Naši testeři Satisfyer Luxury pořádně otestovali ve vaně a potvrzují, že má
vodotěsnou úpravu, takže ho přizvěte i k vodním hrátkám.

Design a tvar

Satisfyer svým elipsovitým tvarem připomíná plachetnici. Díky prodloužené rukojeti se hračka skvěle drží v ruce a
jednoduše se ovládá. Tlačítka nesplývají se zbytkem těla, takže ovládání nahmatáte i ve tmě. Celkově hračka působí
elegantně a luxusně.

Materiál

Pevné tělo Satisfyeru Luxury z ABS plastu pokrývá hebký silikon, který svým vroubkovaným povrchem připomíná kůži
ještěrky. Ovládací panel zdobený lesklou barvou připomínající drahý kov vás oslní.

Barva

Vybrat si můžete ze dvou krásných barevných kombinací:

Něžné ženy ocení bílo-růžové provedení s kovovým zdobením v odstínu růžového zlata.
Sofistikované dámy raději sáhnou po dráždivé bílo-černé kombinaci se zlatými detaily.

Rozměry

Lehoučké provedení vibrátoru oceníte při masturbaci i společných partnerských hrátkách. Hračka se díky svým
rozměrům vejde do každého šuplíku.

Celková délka: 19 cm
Délka rukojeti: 18 cm
Průměr hubičky: 1,5 cm
Průměr vibrátoru (v nejširší části): 5,2 cm
Hmotnost: 156 g
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