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Satisfyer Pro Plus Vibration tlakový vibrátor

Údržba

Snadná údržba zabere jenom minutku. Vibrátor opláchněte teplou vodou
s mýdlem a máte hotovo. Při mytí nezapomeňte sundat i silikonovou násadu.
Dezinfekce pomůcek hračku dokonale vyčistí od případných nečistot. Satisfyer
uložte do šuplíku k ostatním hračkám tak, aby se jejich materiály vzájemně
nedotýkaly a nemohly se poškodit. Super bude originální obal nebo textilní
pytlík.

Nabíjení

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

Vibrátor nabijete pomocí USB kabelu, který najdete v balení. Magnetickou stranu přiložte ke konektoru na vibrátoru a
USB kabel zapojte do powerbanky nebo nabíjecího adaptéru pro mobilní telefon. Že se hračka nabíjí, poznáte podle
bíle blikající diody na ovládacím panelu. Jakmile blikat přestane a bude jen svítit, je připravená k akci.

První nabíjení trvalo hodinu a půl. Plně nabitý satisfyer nám vydržel fungovat při používání vibrací i tlakových vln cca
2,5 hodiny.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládne každá žena. Tlakové vlny i vibrace mají každý své vlastní ovládání. Vibrace zapnete
i vypnete delším podržením spodního tlačítka se znakem vlnovky. Stejným tlačítkem se proklikáte všemi programy.
Trochu nám vadí, že se program nedá nijak vrátit. Prostě se musíte proklikat zbývajícími programy, dokud nenarazíte
znovu na ten svůj oblíbený. Tlakové módy zapnete horním tlačítkem, kterým se ovládá také zapnutí a vypnutí
vibrátoru. Intenzitu zvyšujete tlačítkem + a snižujete tlačítkem -. Pro vypnutí vibrátoru delší dobu přidržte horní
tlačítko.

Vibrační programy

Z deseti vibračních programů si vybere každá žena.

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

Voděodolnost

Vodotěsný Satisfyer můžete vzít sebou do vany nebo bazénu. Užijte si tak slastnou koupel ve dvou. Nebo raději ve
třech? Naši testeři si vibrátor užili i ve vířivce.

Design a tvar

Moderní design Satisfyeru připomíná bumerang. Zahnutý tvar dobře padne do ruky a snadno se s ním manipuluje.
Díky jeho lehkosti si můžete dopřávat hrátky dlouhé hodiny a nebudou vás bolet ruce.

Materiál

Kvalitní silikonový materiál s pevným tělem z něj dělá hebounkého, ale spolehlivého parťáka. Ovládací tlačítka
z odolného plastu stisknete bříškem prstů.

Barva

Krémově bílá barva Satisfyeru s tlačítky v barvě mědi evokuje eleganci a čistotu.

Rozměry

Satisfyer Pro Plus Vibration má o trochu větší rozměry, než jsme zvyklí u jiných tlakových hraček na klitoris, ale zase
na druhou stranu hezky kopíruje dámský klín.

Délka: 16 cm
Délka rukojeti: 13 cm
Průměr stimulační části: 1,5 cm
Průměr vibrátoru: 5 cm
Průměr rukojeti: 5,5 cm
Hmotnost: 139 g
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