
SATISFYER LUXURY High Fashion

Funkcie

Všetko, čo musíte urobiť pre zapnutie vašej novej erotickej pomôcky, je stlačiť malé tlačidlo v dolnej 
časti na 2 sekundy pre vibrácie alebo podlhovasté tlačidlo so symbolmi + a - pre funkciu tlakových vĺn.
Tým aktivujete najnižší stupeň výkonu Satisfyer Luxur LUXURY High Fashion. Funkcie môžete mať 
spustené naraz alebo každú zvlášť.

Roztiahnite jemno pysky ohanbia od seba, tak aby sa obnažil váš klitoris. Jemným tlakom, umiestnite 
oválnu hlavu Satisfyeru na klitoris. Uistite sa, že ste našli ideálnu pozíciu a naďalej už s hračkou 
nemusíte manipulovať. 

Ak chcete zvýšiť intenzitu vĺn, krátko stlačte + na veľkom oválnom tlačidle. Zakaždým, keď stlačíte 
toto tlačidlo zvýši sa intenzita o jeden stupeň. Pre zníženie intenzity krátko stlačte tlačidlo -. K 
dispozícii je 11 úrovní intenzity, z ktorých môžete vyberať. Pre ovládanie vibrácií stlačte krátko 
okrúhle tlačidlo so značkou vlnky.

Malá rada od nás: Pri použití lubrikačného gélu na vodnej báze, budú vaše prežitky so  Satisfyerem 
pod vodou omnoho intenzívnejšie.

Satisfyer LUXURY High Fashion je nabíjací
Geniálny nápad! Tento produkt sa jednoducho dobíja pomocou USB rozhrania! Dôležité je pred 
prvým použitím Satisfyer úplne nabiť - čo s dodaným USB nabíjacím káblom je veľmi jednoduché. 
Jednoducho ukotvite kábel na kovovom kontaktnom mieste hračky určenom na tento účel. V 
prípade, že nabíjací kábel nepřilehne sám o sebe, pripojte ho k napájaciemu obvodu a okamih 
počkajte. Aktivuje sa tak magnetický účinok a kontakt sa pripojí automaticky. LED dióda bliká, zatiaľ 
čo sa produkt nabíja. Akonáhle je produkt nabitý, LED dióda zostane svietiť. Počiatočné nabíjanie 
môže trvať až 4 hodiny. 

Špecifikácia
Materiál: silikón, ABS plast
Povrch: matný
Teplota uskladnenie: 5 - 60 stupňov Celzia
Max. Nabíjací prúd: 500mA
Batéria: Li-Ion
Kapacita Batérie: 450mAh
Nabíjanie: doba nabíjania cca 4hod
Doba Prevádzky: cca 2hod
Napätie nabíjania: 5V
Rozhranie: USB



Údržba

Váš Satisfyer je vodotesný a veľmi ľahko sa čistí - vyčistiť trysku môžete aj vatovou tyčinkou. Pre 
optimálne čistenie odporúčame použiť špeciálny čistiaci prostriedok určený pre údržbu erotických 
pomôcok. Predĺžite tým životnosť tejto hračky.

Uskladnenie

Nevystavujte Satisfyer priamemu slnku a extrémnym teplotám. Uskladňujte ho oddelene od 
ostatných hračiek v prostredí bez prachu. V krabičke nájdete semišový obal pre úschovu Satisfyeru.

Riešenie problémov

Ak máte problém s funkciami alebo sa vyskytla iná chyba na vašom Satisfyeru, prosím podržte 
spodné ovládacie tlačidlo po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ prístroj ani naďalej nepracuje, obráťte sa na 
flagranti@flagranti.cz


