
SATISFYER MEN Heat vibration 

Funkce

Funkce Pro aktivaci vaší nové hračky je nutné stisknout spodní tlačítko zhruba 2 vteřinovým přidr-
žením. Tím aktivujete nejnižší stupeň vibrací Satisfyer MEN Heat vibration. Stejným tlačítkem po po-
užívání hračku vypnete a to opět dlouhým stiskem cca 3 vteřiny. Stejným tlačítkem s krátkým stiskem 
měníte stupeň vibrace. Dalšími dvěma tlačítky + a - volíte sílu vibrací. Poslední horní tlačítko je určeno
ke spuštění a vypnutí nahřívání SATISFYERU MEN Heat vibration. Opět je nutné jej přidržet přibližně 
2 vteřiny. Nahřátí je možné volit ve 3 jednotlivých krocích a úplné nahřátí na zhruba 40 stupňů Celsia 
je dosaženo po cca 5 minutách. 

Použití je jednoduché. Stačí vložit penis do hebkého otvoru, zapnout Satisfyer MEN Heat vibration a 
pak už si jen volit mezi vibracemi, jak si budete přát. Nezapomeňte vyzkoušet zahřátí masturbátoru 
pro dokonalý zážitek. 

Malá rada od nás: Při použití lubrikačního gelu na vodní bázi, budou vaše prožitky se Satisfyerem pod
vodou mnohem intenzivnější. 

Napájení

Pohon Satisfyeru zajišťuje Li-on baterie, kterou snadno dobije přiložený magnetický USB kabel. Při do-
bíjení bliká podsvícená kontrolka na těle Satisfyeru, po nabití plynule svítí. Doba nabíjení je 3,5 hodi-
ny, poté si můžete užívat hračky přibližně 60 minut. Čas záleží na zvoleném stupni vibrací a tlakových 
vln. 

Specifikace 

Materiál: silikon, ABS plast 

Povrch: matný 

Pohon: Li-on baterie 

Teplota uskladnění: -5 - +60 stupňů Celsia 

Vodotěsnost: IPX7 (ozn. IPX vyjadřuje stupeň odolnosti proti působení vody) 

Údržba

 Váš Satisfyer je vodotěsný a velmi snadno se čistí speciálním čistícím prostředkem určeným pro 
údržbu erotických pomůcek. Prodloužíte tím životnost této hračky. Uskladnění Nevystavujte Satisfyer
přímému slunci a extrémním teplotám. Uskladňujte jej odděleně od ostatních hraček v prostředí bez 
prachu. 



Řešení problémů 

Máte-li problém s funkcemi nebo se vyskytla jiná chyba na vašem Satisfyeru, prosím podržte spodní 
ovládací tlačítko po dobu 5 sekund. Pokud přístroj ani nadále nepracuje, obraťte se na 
flagranti@flagranti.cz.


