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Satisfyer Pro 2 Next Generation nyomás segédeszköz

Karbantartás

A Satisfyer vízálló felülettel rendelkezik, így könnyen karbantartható. Az első
használat előtt és minden használat után öblítse le a Satisfyer-t meleg vízzel és
egy csepp szappannal. Alkalmas az abszolút tisztaság érzésére Segédeszközök
fertőtlenítése, amely tökéletesíti a megtisztulást. Tárolja a száraz játékot a
gyönyörfiókban a többi segédeszköztől elkülönítve, hogy az anyagok ne
hassanak egymásra és ne sérüljenek meg. Erre a célra a textiltáska vagy az
eredeti csomagolás a legalkalmasabb.

Satisfyer Pro 2 Next Generation tartalék szívóharangok cserére hasznos lesz.
Gyakori használat esetén a szilikon fúvóka elhasználódhat, és nem kell új
vibrátort vásárolnia, csak cserélje ki a fúvókát és sípoljon.

Töltés

Az eszközt a gyártó részben feltöltötte, de az első használat előtt teljesen
töltse fel a Satisfyer-t. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

A Satisfyer-t a csomagban található USB-kábellel tölti. Csatlakoztassa a mágneses oldalt a játék csatlakozójához, és
csatlakoztassa az USB-kábelt a mobiltelefon-töltőadapterhez. A LED töltés közben villog. Amikor a Satisfyer
feltöltődik, a jelzőfény abbahagyja a villogást.

Az első töltés 2 órát vesz igénybe, a következő csak körülbelül másfél órát. Egy teljesen feltöltött Satisfyer 160
percig izgalmas társaságban tartott bennünket.

Vezérlés

A bal hátsót könnyedén irányíthatod. Csak 3 gombot talál a Satisfyeren. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kisebb
kerek gombot a widget be- és kikapcsolásához. A nyomáshullámok intenzitását a plusz és mínusz gombok rövid
megnyomásával válthatja.

Vízállóság

A Satisfyer egy kész vízelem, és tesztelésünk alapján megerősítjük, hogy vízálló felülettel rendelkezik. Ha belefárad a
szárazföldi játékokba, kényeztesse magát egy pihentető közös fürdővel, amely viharos orgazmussal végződik.

Design és alak

A vibrátor fényűző benyomást kelt. Az ergonomikus formának köszönhetően, amely egy mini kalapácsra emlékeztet,
a Satisfyer tökéletesen tart a kézben és közvetlenül a tenyérbe illeszkedik. A nők teljes mértékben élvezni fogják a
maszturbációt és a partnerjátékokat. A csiklón lévő szájrész pontosan illeszkedik és tömít. A nyomásstimuláció így
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tökéletesen működik.

Anyag

A mell hasa enyhén siklik a puha ABS műanyagon, bársonyosan matt felülettel. A puha szilikon szájrész hosszabb
játék után sem nyomja és nem karcolja a csiklót.

Szín

Az aranypor szín kombinációja megidézi a kastély gyöngyszemeit és az egyediség érzését kelti.

Méretek

A Satisfyer nem mókus, de még a kép is csak akkora, mint egy kéz, hogy könnyen kezelhető legyen szex és
maszturbáció közben.

Teljes hossza: 16,5 cm
Fogantyú szélessége: 4,5 cm
Stimulációs szélesség: 6,4 cm
A stimulációs lyuk belső átmérője 1,6 cm
Súly: 179 g
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