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Satisfyer Pro Plus Vibration nyomás vibrátor

Karbantartás

Az egyszerű karbantartás mindössze egy percet vesz igénybe. Öblítse le a
vibrátort meleg szappanos vízzel, és kész. Mosáskor ne felejtse el eltávolítani a
szilikon fogantyút. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesen megtisztítja a
játékot minden szennyeződéstől. Helyezze a Satisfyer-t a fiókba a többi játék
mellé, hogy anyagaik ne érjenek egymáshoz és ne sérüljenek meg. Szuper lesz
az eredeti csomagolás vagy textil táska.

Töltés

A készülék részben feltöltve érkezett a gyártótól, de javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen. Ez
meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

A vibrátort a csomagban található USB kábellel töltheti fel. Csatlakoztassa a mágneses oldalt a vibrátor
csatlakozójához, és csatlakoztassa az USB-kábelt egy powerbankhoz vagy mobiltelefon-töltőadapterhez. A
vezérlőpulton lévő fehéren villogó LED-ről láthatja, hogy a játék mikor töltődik. Amint abbahagyja a villogást, és csak
világít, készen áll a cselekvésre.

Az első töltés másfél órát vett igénybe. Egy teljesen feltöltött kielégítő körülbelül 2,5 órát bírt rezgések és
nyomáshullámok használatakor.

Vezérlés

Minden nő képes megbirkózni az egyszerű műveletekkel. A nyomáshullámoknak és rezgéseknek megvan a maga
szabályozása. A rezgés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az alsó tilde jelű gombot.
Ugyanezzel a gombbal kattinthat végig az összes programon. Kicsit bosszankodunk, hogy nem lehet visszaadni a
programot. Csak át kell kattintania a fennmaradó programok között, amíg újra nem találja kedvencét. A nyomás
üzemmódokat a felső gombbal kapcsolja be, amely a vibrátor be- és kikapcsolását is szabályozza. Az intenzitást a +
gombbal növeled, a - gombbal csökkented. A vibrátor kikapcsolásához tartsa lenyomva a felső gombot hosszabb
ideig.

Vibrációs programok

Minden nő tíz vibrációs program közül választhat.

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

Vízállóság

A vízálló Satisfyer-t magaddal viheted a fürdőbe vagy a medencébe. Élvezze ezt a finom fürdőt kettesben. Vagy
inkább háromban? Tesztelőink is élvezték a vibrátort a pezsgőfürdőben.

Design és alak

A Satisfyer modern kialakítása egy bumeránghoz hasonlít. Az ívelt forma jól illeszkedik a kézbe és könnyen
kezelhető. Könnyedségének köszönhetően hosszú órákon át élvezheti a játékokat, és nem fog fájni a keze.

Anyag

A kiváló minőségű szilikon anyag masszív testtel bolyhos, de megbízható partnerré teszi. Nyomd meg ujjbeggyel a
tartós műanyagból készült vezérlőgombokat.

Szín

A Satisfyer krémfehér színe rézgombokkal eleganciát és tisztaságot idéz.

Méretek

A Satisfyer Pro Plus Vibration valamivel nagyobb méretekkel rendelkezik, mint azt a többi nyomójátéknál
megszokhattuk a csiklón, másrészt viszont szépen lemásolja a női éket.

Hossza: 16 cm
Fogantyú hossza: 13 cm
Stimulációs szakasz átmérője: 1,5 cm
Vibrátor átmérője: 5 cm
Fogantyú átmérője: 5,5 cm
Súly: 139 g
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