
SATISFYER PRO 4 COUPLES

Funkcia

Satisfyer Pre 4 Couples je partnerský vibrátor, ktorý pri milovaní súčasne stimuluje oboch
partnerov. Kombinuje výhody partnerského vibrátora s testovanou revolučnou technológiou 
tlakových vĺn a poskytuje tak pestré, intenzívne milovanie a úchvatné orgazmy. Dva motory možno 
ovládať nezávisle na sebe, čo umožňuje individuálne potešenie.

Všetko, čo musíte urobiť pre zapnutie vašej novej erotické pomôcky, je podržať na 2 sekundy
tlačidlo "on / off" na ovládacom paneli prístroja alebo tlačidlo sa "vlnovky" na ovládacom paneli.
Ak zvolíte tlačidlo "on / off", aktivujete tým najnižší stupeň výkonu funkcie tlakových vĺn -
pre stimuláciu klitorisu. Intenzitu tlakových vĺn ovládate krátkym, opakovaným stlačením tlačidla
plus alebo mínus. Vyberať si môžete z 11 stupňov intenzity. Ak zvolíte pre zapnutie prístroja
tlačidlo "vlnovka" spustíte tým vibrácie v časti pre vaginálnu stimuláciu. Tu máte na výber 10
rôznych režimov vibrácií, ktoré meníte opakovaným stlačením toho tlačidla. Možno mať spustené 
obe tieto funkcie naraz, alebo každú zvlášť. Oba motorky fungujú nezávisle na sebe, teda aj vypnutie 
prebieha podržaním určeného tlačidla. Vlnovka - vibrácie. Tlačidlo on / of - tlakovej vlny.

Satisfyer je vybavený LED diódami na ovládacom paneli, ktoré pri prevádzke svieti. Malá rada od nás:
Pri použití lubrikačného gélu na vodnej báze, budú vaše prežitky sa Satisfyerom pod vodou omnoho 
intenzívnejšie.

SATISFYER PRO 4 COUPLES je nabíjací

Geniálny nápad! Tento produkt sa jednoducho dobíja pomocou USB rozhrania! Dôležité je pred 
prvým použitím prístroj 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 nabíjacie 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, kým sa 
produkt nabíja. Akonáhle je produkt nabitý, LED dióda zostane svietiť. Počiatočné nabíjanie môže 
trvať až 3 hodiny. Pred prvým použitím je nutné nabiť batériu doplna.

Špecifikácie

Materiál: silikón, ABS plast
Povrch: matný
Teplota uskladnenia: -5 - 60 stupňov Celzia
Max. Nabíjací prúd: 500 mA
Batéria: Li-Ion 3.7 V
Kapacita Batéria: 220 mAh
Nabíjanie: doba nabíjania cca 1,5 hod
Doba Prevádzky: cca 70 min
Napätie nabíjania: 5 V



Rozhranie: USB
Vodotesnosť: IPX7 (označenie IPX vyjadruje stupeň odolnosti proti pôsobeniu vody)

Údržba

Váš Satisfyer PRO 4 COUPLES 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 PRE 4 COUPLES 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 PRO 4 COUPLES, prosím 
podržte spodné ovládacie tlačidlo po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ prístroj ani naďalej nepracuje, obráťte sa 
na flagranti@flagranti.sk. 


