
Stimulátor klitorisu SATISFYER PRO 3+ čierny

Funkcie

 Pre aktiváciu vašej novej hračky je nutné stlačiť samostatné tlačidlo v spodnej časti pomôcky zhruba 
3 sekundovým pridržaním. Tým aktivujete najnižší stupeň vibrácií Satisfyer PRO 3+. Rovnakým 
tlačidlom po používaní hračku vypnete a to opäť dlhým stlačením cca 3 sekundy. Ďalšími dvoma 
spojenými tlačidlami volíte jednotlivé stupne vibrácií a tlakových vĺn. Horné tlačidlo je určené na 
spustenie a vypnutie tlakových vĺn. Zároveň funguje ako + tlačidlo pre pridanie intenzity vibrácií a vĺn.
Spodným tlačidlom naopak znižujete intenzitu nastavenia.

Roztiahnite jemne 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.

Malá rada od nás: Pri použití lubrikačného gelu na vodnej báze budú vaše zážitky so Satisfyerom pod
vodou oveľa intenzívnejšie.

Napájanie

Pohon Satisfyeru zabezpečuje Li-on batéria, ktorú ľahko dobije priložený magnetický USB kábel. Pri 
dobíjaní bliká podsvietená kontrolka na tele Satisfyeru, po nabití plynulo svieti. Doba nabíjania je 4 
hodiny, potom si môžete užívať hračku približne 60 minút. Čas záleží na zvolenom stupni vibrácií a 
tlakových vĺn.

Špecifikácia

Materiál: silikón, ABS plast    

Povrch: matný

Pohon: Li-on batéria 

Teplota uskladnenia: -5 - +60 stupňov Celzia

Vodotesnosť: IPX7 (ozn. IPX vyjadruje stupeň odolnosti proti pôsobeniu vody

Údržba

Váš Satisfyer PRO+ 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.

     

Riešenie problémov

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


