
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Satisfyer Pro G-Spot Rabbit vibrátor klitoriszkarral

Karbantartás

A vízálló készülékről mindenki gondoskodhat. Mossa le a vibrátort meleg vízzel és egy csepp
szappannal, majd szárítsa meg puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése alkalmas
lesz a tökéletes tisztaságra. Tárolja a száraz játékot az eredeti csomagolásban vagy textil
tasakban. Ez megóvja a sérülésektől, és más játékok anyagai nem lépnek kölcsönhatásba
egymással.

Töltés

A vibrátor gyárilag közepesen feltöltött akkumulátorral érkezett hozzánk. Az első használat
előtt azonban teljesen fel kell töltenie. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát, és a
legjobb esetben sem fog kimerülni.

A játék töltése a csomagban található USB-kábellel történik. Helyezze a mágneses oldalt a
vibrátor két fémpontja mellé, és csatlakoztassa az USB-csatlakozót egy powerbankhoz vagy
mobiltelefon-töltőadapterhez. Ha a vezérlőpanel jelzőfénye villog, a segédprogram töltődik.
Láthatja, ha a teljesen feltöltött vibrátor abbahagyja a villogást. A töltőadapterben
közvetlenül a konnektorban töltődik, körülbelül 3 óra 15 percig.

Teljesen feltöltött állapotban a Satisfyer körülbelül 2,5 óráig bírja rezgések és nyomáshullámok használatakor. Az
első órában teljes sebességgel fut, majd az erőintenzitás fokozatosan gyengülni kezd.

Vezérlés

Vezérlés, a háttérvilágítású gomboknak köszönhetően a bal hátsót kezelheti. A vibrátor és a csiklón lévő kiemelkedés
külön vezérlésű. A vibrátor bekapcsolása a műanyag panelen lévő gomb nyomva tartásával történik. Ugyanezt a
gombot használja a programok közötti váltáshoz. Sajnos nem lehet visszafelé kapcsolni a programot, így ha kihagyod
a kedvencedet, akkor kicsit nehezen kell visszakattanni rá. A rezgés kikapcsolásához tartsa lenyomva a műanyag
gombot. A csiklón lévő kiemelkedést az alsó szilikon gomb kapcsolja be, ami szintén növeli a stimuláció intenzitását.
A felső gomb viszont csökkenti az ütési erejét. A vibrátorral ellentétben a nyomáshullámokat a kiemelkedésben
utólag is szabályozhatja. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva az alsó szilikon gombot.

Vibrációs programok

A Satisfyer összesen 10 vibrációs programot kínál. Választhat klasszikus vagy pulzáló rezgések, illetve ezek
kombinációja közül.

Gyenge rezgések1.
Közepes vibráció2.
A legerősebb rezgések3.
Impulzus vibráció4.
5 hosszabb impulzus és egy rövid szünet5.
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Folyamatosan növekvő és csökkenő rezgések6.
Durva vibráció7.
Gyorsuló vibráció rövid szünetekkel8.
10 × rezgés szünettel és felfelé irányuló rezgéssel9.
Rezgések hullámokban, növekvő és csökkenő rezgések10.

Vízállóság

Vidd magaddal a vízálló Satisfyer Pro G-spot Rabbit fürdőkádba. Vibrátoros tesztelőink kipróbálták a vízi játékokat, és
nagyon élvezték a zuhany, a fürdő és a pezsgőfürdő alatt.

Design és alak

Az elegáns dizájn lekerekített ívekkel és hosszú testtel első pillantásra vonzza a tekintetet. A G-spot Rabbit ívelt
hegye a G-pont még intenzívebb irritációja érdekében A csikló kerek kiemelkedése jól illeszkedik az ujjak közé.

Anyag

A szilikon játékok bársonyosan puha, antiallergén, szagtalan anyagúak. Az ABS műanyag kezelőpanel biztosítja a
kényelmes működést.

Szín

A fehér szín kiemeli az elegáns minimalista dizájnt, és az egyediség érzését kelti – a pillanatok ezzel az eszközzel
különlegesek lesznek.

Méretek

A tesztelés során a Satisfyer meggyőzött bennünket zseniális, anatómiailag pontos kialakításáról, aminek
köszönhetően 100%-ban ott van, ahol van. Így annak ellenére, hogy első pillantásra rövidnek tűnik, irritálja a hüvely
belsejében lévő G-pontot, és az egész éket vibrálja.

Teljes hossza: 22 cm
Használható vibrátor hossza: 7 cm
Kiemelkedés hossza: 5,7 cm
Középső átmérő: 2,2 cm
A hegy átmérője: 3 cm
A szájrész átmérője: 2,9 cm
Súly: 198 g
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