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Satisfyer Pro 2 Next Generation tlaková pomůcka

Údržba

Satisfyer má vodotěsnou úpravu, takže jeho údržbu hravě zvládnete. Před
prvním a po každém použití opláchněte Satisfyer teplou vodou s kapkou mýdla.
Pro pocit absolutní čistoty se hodí Dezinfekce pomůcek, která očistu dotáhne
k dokonalosti. Suchou hračku uložte do šuplíku slasti odděleně od ostatních
pomůcek, aby na sebe materiály nemohly působit a poškodit se. Pro tyto účely
se nejlépe hodí textilní pytlík nebo originální obal.

Satisfyer Pro 2 Next Generation náhradní násadky se budou hodit na výměnu.
Při častém používání se totiž silikonová hubička může opotřebovat a vy tak
nemusíte kupovat nový vibrátor, ale stačí vyměnit násadku a svištět dál.

Nabíjení

Pomůcka přišla od výrobce z části nabitá, ale před prvním použitím dobijte
Satisfyer do plna. Prodloužíte tím životnost baterie.

Satisfyer nabijete pomocí USB kabelu, který najdete v balení. Magnetickou stranu přiložte ke konektoru na hračce a
USB kabel zapojte do nabíjecího adaptéru pro mobilní telefon. Během nabíjení bliká LED kontrolka. Jakmile je
Satisfyer nabitý, kontrolka přestane problikávat.

První nabití trvá 2 hodiny, další pak jen cca hodinu a půl. Plně nabitý Satisfyer nám vydržel dělat vzrušující
společnost celých 160 minut.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete levou zadní. Na Satisfyeru najdete jen 3 tlačítka. Delším stisknutím menšího kulatého
tlačítka pomůcku zapnete i vypnete. Intenzitu tlakových vln přepínáte krátkým stisknutím tlačítky plus a mínus.

Voděodolnost

Satisfyer je hotový vodní živel a z našeho testování potvrzujeme, že má vodotěsnou úpravu. Až vás omrzí
suchozemské hrátky, dopřejte si společnou relaxační koupel zakončenou bouřlivým orgasmem.

Design a tvar

Vibrátor působí luxusním dojmem. Díky ergonomickému tvaru, který nám připomíná mini kladívko, se Satisfyer
parádně drží v ruce a padne přímo do dlaně. Masturbaci i partnerské hrátky si tak ženy užijí naplno. Hubička na
klitoris přesně doléhá a těsní. Tlaková stimulace tak dokonale funguje.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/satisfyer-pro-2-next-generation-nahradni-nasadky/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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Materiál

Po hebkém ABS plastu se sametově matným povrchem zlehka kloužou bříška prsů. Měkká silikonová hubička klitoris
ani po delších hrátkách netlačí a neškrábe.

Barva

Kombinace zlatopudrové barvy evokuje zámecké skvosty a vyvolá ve vás pocit výjimečnosti.

Rozměry

Satisfyer není žádný prcek, ale ani obr. Rozměrově padne tak akorát do ruky pro snadnou manipulaci při sexu
i masturbaci.

Celková délka: 16,5 cm
Šířka rukojeti: 4,5 cm
Šířka stimulační části: 6,4 cm
Vnitřní průměr stimulačního otvoru 1,6 cm
Hmotnost: 179 g
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