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Satisfyer Luxury nyomás vibrátor

Karbantartás

A vibrátor vízálló felülettel rendelkezik, így a bal hátsó részen karbantarthatja.
Mindössze annyit kell tennie, hogy folyó víz alatt öblítse le, és ujjaival mossa le a
kifolyó belsejében lévő szennyeződéseket. Ha odafigyel a fokozott higiéniára, jó
szolgálatot tesz Segédeszközök fertőtlenítése. A száraz játékot a többi szerszámtól
elkülönítve, fiókban tárolja, hogy anyagaik ne hassanak egymásra és ne sérüljenek
meg. Szuper lesz a textiltáska vagy az eredeti csomagolás.

Töltés

A készüléket általában részben feltölti a gyártó, de javasoljuk, hogy az első
használat előtt teljesen töltse fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Könnyedén töltheti a lejátszót a Click ‚n 'Charge rendszerrel ellátott USB-töltővel.
Helyezze a csatlakozót a vibrátor hátulján lévő két mágneses fülre, és
csatlakoztassa az USB-kábelt a töltőadapterhez.

Töltés közben villogni kezd a töltéskor világító lámpa. A gyártó azt állítja, hogy egy
lemerült Satisfyer feltöltése 4 órát vesz igénybe, és ezt a tesztelés során is
megerősítették. További használathoz rövidebb töltési idő is elegendő, kb 2 óra. A
feltöltött vibrátor akár két órán keresztül is működik. Egy óra elteltével azonban a
stimuláció intenzitása gyengül.

Vezérlés

Elsőre egyszerű műveleteket végezhet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a felső plusz (+) gombot a vibrátor be- és
kikapcsolásához. Hangulatától függően választhat, hogy rezgéssel vagy nyomáshullámokkal stimulálja a csiklót.
Minden funkciónak megvan a maga vezérlése. Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsó gombot a rezgés
bekapcsolásához. Ugyanazzal a gombbal, de rövid megnyomással átkattinthatod a rezgő programokat. A
nyomásstimuláció bekapcsolásához tartsa lenyomva a plusz (+) gombot az intenzitás növeléséhez. Használja a
középső gombot a mínusz (-) szimbólummal az intenzitás csökkentéséhez.

Vibrációs programok

10 különféle vibrációs program fog elkísérni az orgazmus felé vezető úton.

Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású1.
Klasszikus vibráció - közepes intenzitású2.
Klasszikus vibráció - nagy intenzitású3.
Gyors impulzusok4.
Öt gyors impulzus, majd egy rövid szünet5.
Hullámvasút - folyamatosan növekvő és csökkenő impulzusok6.
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Rezgés helyett páncél7.
Csúcs - kezdetben a leghosszabb impulzusok, majd a köztük lévő idő lerövidül8.
A hosszabb impulzusok enyhe páncélzattá alakulnak9.
Lassító és gyorsuló páncél, csökkenő és növekvő intenzitással10.

Vízállóság

A forró fürdő tökéletesen oldja a feszültséget. Satisfyer Luxury tesztelőink alaposan tesztelték a fürdőkádban, és
megerősítették, hogy vízálló felülettel rendelkezik, ezért hívd meg vízi játékokra is.

Design és alak

A Satisfyer elliptikus formájával egy vitorlásra hasonlít. A meghosszabbított fogantyúnak köszönhetően a játék
tökéletesen tart a kézben és könnyen kezelhető. A gombok nem esnek egybe a test többi részével, így a
kezelőszervek még sötétben is érezhetők. Összességében a játék elegánsnak és fényűzőnek tűnik.

Anyag

Az ABS műanyagból készült Satisfyer Luxury tömör testét puha szilikon borítja, mely fogazott felületével a gyík
bőrére emlékeztet. A nemesfémre emlékeztető fényes színnel díszített kezelőpanel elkápráztat majd.

Szín

Két gyönyörű színkombináció közül választhatsz:

A szelíd nők értékelni fogják a fehér-rózsaszín dizájnt fémes díszítéssel, rózsaszín arany árnyalatban.
A kifinomult hölgyek szívesebben nyúlnak az irritáló fehér-fekete kombinációhoz , arany részletekkel.

Méretek

Önkielégítés és közös partnerjátékok során értékelni fogja a vibrátor könnyű kialakítását. Méreteinek köszönhetően a
játék bármely fiókba elfér.

Teljes hossza: 19 cm
Fogantyú hossza: 18 cm
A szájrész átmérője: 1,5 cm
Vibrátor átmérője (legszélesebb rész): 5,2 cm
Súly: 156 g
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