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Satisfyer Pro 3 Vibration tlakový vibrátor

Údržba

Satisfyer Pro 3 Vibration má vodotěsnou úpravu, takže vás jeho údržba moc
dlouho nezdrží. Vibrátor opláchněte teplou vodou s kapkou mýdla a usušte. Na
konec se bude hodit Dezinfekce pomůcek, která pomůcku zbaví všech nečistot.
Suchou hračku uložte do šuplíku slasti odděleně od ostatních pomůcek, ideálně
v originálním obalu nebo textilním pytlíku. Zabráníte tak jejímu poškození.

Nabíjení

Satisfyer je od výrobce přibližně z poloviny nabitý, ale doporučujeme ho před
prvním použitím nabít do plna. Tím prodloužíte životnost baterie. Nabíjí se
pomocí USB nabíječky s magnetickým konektorem, který přiložíte k vibrátoru.
USB kabel zapojíte do adaptéru na mobil nebo do powerbanky. Podle výrobce
se pomůcka nabíjí 4 hodiny, ale v našem sloním týmu nám k plnému nabití
stačily pouze 2 hodiny. Nabíjení poznáte podle blikajícího světýlka. Po nabití
bude světýlko svítit. Při našem testování vibrátor vydržel v pohotovosti zhruba
hodinu.

Ovládání

Ovládání není nic těžkého a zvládne to každý. Abyste zapnuli i vypnuli vibrační programy, stačí chvilku přidržet
spodní tlačítko. Stejným tlačítkem si taky mezi vibračními programy vybíráte. Pohrajte si a najděte ten nejlepší.
Delším stiskem prostředního tlačítka se zapínají a vypínají tlakové vlny. Vrchním tlačítkem snižujete a prostředním
naopak zvyšujete jejich intenzitu.

Vibrační programy

O skvělý orgasmus se postará taky 10 vibračních programů

Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – vysoká intenzita3.
Rychlé pulzy4.
Pět rychlých pulzů, po kterých následuje malá pauza5.
Roller coaster – plynule se zvyšující a snižující pulzy6.
Brnění místo vibrací7.
Vrchol – zpočátku nejdelší impulzy, pak se doba mezi nimi zkracuje8.
Delší impulzy přecházející v mírné brnění9.
Zpomalující a zrychlující se brnění10.

Voděodolnost

Se Satisfyerem si můžete užít i pod vodou, protože je vodotěsný. Vezměte ho s sebou do koupelny. Možná se ve
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sprše uvolníte a zažijete svůj první mokrý orgasmus. Naši testeři se s hračkou vyřádili i ve vířivce.

Design a tvar

Tlakový vibrátor Satisfyer Pro 3 Vibration zaujme elegantním provedením a tvarem, který připomíná mikrofon. Jeho
kuželový tvar dobře padne do ruky, takže se skvěle hodí pro sólo hrátky.

Materiál

Jádro pomůcky tvoří pevný a odolný ABS plast, který intenzivně přenáší vibrace. Hladký, silikonový povrch se zase
snadno čistí a udržuje díky svým neporézním vlastnostem.

Barva

Díky černo-zlaté kombinaci barev Satisfyer připomíná gentlemana v černém obleku se zlatými hodinkami, který vás
nikdy nenechá čekat.

Rozměry

Zúžený tvar Satisfyeru dobře padne do dlaně a díky svým malým rozměrům se pomůcka pohodlně ovládá.

Celková délka: 14 cm
Délka rukojeti: 10 cm
Průměr hubičky: 2 cm
Průměr vibrátoru: 3,5 cm
Hmotnost: 115 g
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