
SATISFYER PARTNER PLUS COUPLES

Funkcia

SATISFYER PARTNER PLUS COUPLES je partnerský vibrátor, ktorý pri milovaní súčasne stmmlmje oboch partnerov. Poskytmje
pestré,  intenzívne milovanie a úchvatné orgasmy. 

Všetko, čo mmsíte mrobiť pre zapnmte vašej novej erotckej pommcky, je podržať na 2 sekmndy tlačidlo „on/off“ na vibrátori. 
Intenzitm vibrácií ovládate krátkym, opakovaným stlačením rovnakého tlačidla.  Vyberať si mmžete z 10 stupňov vibrácií a 
pulzácií.

Malá rada od nás: Pri pomžit lmbrikačného gélm na vodnej báze, bmdú vaše prežitky so Satisfyerom pod vodom o mnoho 
intenzívnejšie.

SATISFYER PARTNER PLUS COUPLES

Geniálny nápad! Tento prodmkt sa  jednodmcho dobíja pomocom USB rozhrania!  Dôležité je pred prvým použitm prístroj 
úplne nabiť  - to je s dodaným USB nabíjecím káblom veľmi jednodmché. Jednodmcho mkotvite kábel na kovovom 
kontaktnom mieste hračky mrčenom na tento účel. V prípade, že nabíjací kábel neprilehne sám o sebe, pripojte ho k 
napájaciemm obvodm a okamih počkajte.  Aktvmje sa tak magnetcký účinok a kontakt sa pripojí amtomatcky. LED dióda 
bliká, zataľ čo sa prodmkt nabíja. Akonáhle je prodmkt nabitý, LED dióda zostane svietť.  Počiatočné nabíjanie môže trvať až
2 hodiny. Pred prvým použitm je nutné nabiť batériu do plna.

Špecifikácia

Materiál: silikon, ABS plast    
Povrch: matný
Teplota uskladnenia: -5 - 60 stmpňov Celsia
Max. Nabíjací prúd: 500 mA
Batéria: Li-Ion 3.7 V
Kapacita Batérie: 220 mAh
Nabíjanie: doba nabíjania  cca 2 hod
Doba Prevádzky: cca 65 min
Napätie nabíjania: 5 V
Rozhranie: USB
Vodotesnosť: IPX7 (označenie IPX vyjadrmje stmpeň odolnost prot pmsobenim vody)

Údržba

Váš SATISFYER PARTNER PLUS COUPLES je vodotesný a veľmi ľahko sa čist - vyčistť tryskm mmžete aj vatovom tyčinkom.  Pre
optmálne čistenie odporúčame pomžiť špeciálny čistaci prostriedok mrčený pre údržbm erotckých pommcok. Predžžite  tým 
životnosť tejto hračky.

Uskladnenie

Nevystavmjte  SATISFYER PARTNER PLUS COUPLES priamemm slnkm a extrémnym teplotám. Skladmjte ho oddelene od 
ostatných hračiek v prostredí bez prachm.   

   
Riešenie problémov

Ak máte problém s funkciami alebo sa vyskytla iná chyba na vašom SATISFYER PARTNER PLUS COUPLES, prosím podržte 
tlačidlo "power" po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ prístroj ani naďalej nepracuje, obráťte sa na 4sex@4sex.sk.
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