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Satisfyer Pro Traveler nyomás segédeszköz

Karbantartás

Nem tart túl sokáig a vízálló Satisfyer karbantartásához. Egyszerűen törölje le
egy nedves ruhával, és hagyja megszáradni. A maximális tisztaságérzet
garantált Segédeszközök fertőtlenítése. És hol lehet a legjobban tárolni a
készüléket? Végül is kézitáskában vagy eredeti csomagolásban a többi játék
között a fiókban.

Töltés

A készüléket a gyártó részben feltöltötte, de javasoljuk, hogy az első használat
előtt töltse fel teljesen. Ez nemcsak az akkumulátor élettartamát fogja
meghosszabbítani, hanem az általános élettartamot is.

A Satisfyer töltése a dobozban található USB-kábellel történik. Nincs más dolgod, mint a mágneses oldalt a Satisfyer
két fémdugójához rögzíteni, az USB-csatlakozót pedig egy powerbankhoz vagy mobiltelefon-töltőadapterhez
csatlakoztatni.

Az első töltés három órát, majd a játék körülbelül négy órát bír egyetlen töltéssel. A következő töltés két és fél órát
vesz igénybe. A Satisfyer töltését a villogásáról tudja megállapítani. Amint a lámpa felgyullad, és a lámpa csak akkor
világít, a Satisfyer teljesen készen áll a következő vad utazásra.

Vezérlés

Könnyű kezelhetőség még sötétben is. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a plusz gombot két másodpercig, és a
Satisfyer felrobban. A programok váltása ugyanolyan egyszerű. Az intenzitás növeléséhez nyomja meg röviden a
plusz gombot, az intenzitás csökkentéséhez nyomja meg a mínusz gombot. Ha ki szeretné kapcsolni a játékot, tartsa
ismét lenyomva a plusz gombot két másodpercig.

Vízállóság

A gyártó garantálja a készülék vízálló kezelését, de a tesztelés során azt tapasztaltuk, hogy a Satisfyer vize nem
működik. Ha nem akarja megfulladni a játékot, ne vigye magával a fürdőkádba.

Design és alak

A játék luxus és minimalista benyomást kelt. A forma egy aranyos kockára hasonlít, amelyet két részre oszt. Az
aranyozott szegély egy kis mélyedést hoz létre a Satisfyer kerülete körül, ha mágnessel csatlakoztatja.
Összességében az eszköz jól kezelhető, és játék közben az ujjai között tarthatja, akárcsak a ceruzát írás közben.
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Anyag

A kiváló minőségű ABS műanyag hosszú élettartamú, és a puha orvosi szilikonból készült stimuláló fúvókák
bársonyként simogatják a bőrt.

Szín

A színt barnának látjuk, kis csepp lilával. A Satisfyer huzata matt megjelenésű, az aranyozott mágnescsík pedig úgy
ragyog, mint a reggeli napsugarak.

Méretek

Kisebb méreteinek köszönhetően a készülék egy kis kézitáskában is elfér.

Teljes hossza: 9,5 cm
Csomagolás szélessége: 4,5 cm
Fúvóka átmérője: 2 cm
Súly: 88 g
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