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Satisfyer Pro Penguin tlaková pomůcka

Údržba

Údržba vodotěsné pomůcky vás nezdrží. Opláchněte ji pod teplou vodou
s kapkou mýdla a pak ji osušte jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek
dotáhne čistotu k dokonalosti. Suchou hračku uložte do šuplíku rozkoše
odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe nemohly materiály ostatních
pomůcek působit. Zabráníte tak jejich poškození. Parádní pro uschování bude
textilní pytlík nebo originální obal.

Nabíjení

Doporučujeme pomůcku před prvním použitím nabít do plna, abyste prodloužili
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. Nabíjení poznáte podle blikání. Jakmile
pomůcka přestane blikat a místo toho zůstane svítit, je připravená k akci. První
nabíjení nám trvalo hodinu a půl. Na plné nabití vydržel fungovat asi
2,5 hodiny.

Ovládání

Ovládání Satisfyeru zvládnete levou zadní, a to i potmě, protože má podsvícený ovládací panel. Pro zapnutí a vypnutí
stačí delší dobu podržet spodní tlačítko. Změnu intenzity tepání korigujete vrchní nebo spodní částí tlačítka na bříšku
tučňáka – vrchním snižujete, spodním přidáváte.

Voděodolnost

Tučňáci milují vodu a ani tahle erotická pomůcka není výjimkou. Díky vodotěsnosti to můžete rozbalit ve sprše nebo
vířivce. Naši testeři si s hračkou užili radovánky ve vaně.

Design a tvar

Pomůcka svým kuželkovitým tvarem a černobílým designem připomíná tučňáka. Dobře se drží v ruce a při
masturbaci se s ní snadno manipuluje. Celkově hračka působí moderně a roztomile. Jeho fialová mašlička je
pomyslnou třešničkou na dortu.

Materiál

Silikon máme ve Slonovi nejraději, protože při kontaktu s kůží nezpůsobuje alergické reakce. Jeho hebkost si
vychutnáte nejen bříšky svých prstů, ale i pomocí bradavek nebo klitorisu.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Barva

Černobílá barva vypadá elegantně a působí vesele. Fialová mašlička působí hravě a povzbuzuje fantazii.

Rozměry

Velikost pomůcky padne tak akorát do ruky. Parádně se drží a navíc je lehká jako pírko.

Celková délka: 13,2 cm
Průměr nejširší části: 4,5 cm
Průměr krku: 3,7 cm
Průměr hubičky: 2,9 cm
Hmotnost: 93 g
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