
SATISFYER PARTNER Plus Remote

Funkcia

Satisfyer PARTNER Plus Remote je partnerský vibrátor na diaľkové ovládanie, ktorý pri milovaní 
súčasne stimuluje oboch partnerov. Poskytuje pestré, intenzívne milovanie a úchvatné orgazmy.

Všetko, čo musíte urobiť pre zapnutie vašej novej erotické pomôcky, je podržať na 2 sekundy tlačidlo 
„on/off“ na vibrátori.

Intenzitu vibrácií ovládate krátkym, opakovaným stlačením rovnakého tlačidla. Vyberať si môžete z 
10 stupňov vibrácií a pulzácií. Ak budete chcieť vibrátor obsluhovať pomocou diaľkového ovládača, 
vždy platí, že najprv dlhším podržaním zapnete vibrátor a potom ho už môžete ovládať diaľkovým 
ovládačom pomocou tlačidiel plus a mínus. Tlačidlom „power“ na ovladači vibrátor dáte do režimu 
„spánku“,  nebude však úplne vypnutý. Tento stav zistíte, že na vibrátori bude blikať modrá 
kontrolka. Pre úplné vypnutie (kontrolka zhasne) je nutné pridržať tlačidlo „on/off“ na vibrátori.

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

SATISFYER PARTNER Plus Remote je nabíjací

Geniálny nápad! Tento produkt sa jednoducho dobíja pomocou USB rozhrania!  Dôležité je pred 
prvým použiť prístroj úplne nabiť  - to je s dodaným USB nabíjacím káblom veľmi jednoduché.  
Jednoducho ukotvite kábel na kovovom kontaktnom mieste hračky, určenom na tento účel. V 
případě, že nabíjecí kabel nepřilehne sám,  pripojte ho k napájaciemu obvodu a okamih počkajte. 
Aktivuje sa tak magnetický účinok a kontakt sa pripojí automaticky. LED dióda bliká, kým sa 
produkt,nabíja. Akonáhle je produkt nabitý, LED dióda zostane svietiť.  Počiatočné nabíjanie môže 
trvať až 2 hodiny. Pred prvým použitím je nutné nabiť batériu do plna.

Špecifikácia

Materiál: silikon, ABS plast

Povrch: matný

Teplota uskladnenia: -5 - 60 stupňov Celzia

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 vyjadruje stupeň odolnosti proti pôsobeniu vody)

Údržba

Váš SATISFYER PARTNER Plus Remote 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 PARTNER Plus Remote priamemu slnku a extrémnym teplotám. 
Uskladňujte ho oddelene od ostatných hračiek v prostredí bez prachu.

Riešenie problémov

Ak máte problém s funkciami alebo sa vyskytla iná chyba na vašom SATISFYER PARTNER Plus 
Remote, prosím podržte tlačidlo  „power“ po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ prístroj ani naďalej nepracuje, 
obráťte sa na flagranti@flagranti.sk.


