
SATISFYER PRO PENGUIN

Funkce

Vše co musíte udělat pro zapnutí vaší nové erotické pomůcky, je stisknout malé tlačítko v dolní části. 
Tím aktivujete nejnižší stupeň výkonu Satisfyer PRO PENGUIN.

Roztáhněte jemně stydké pysky od sebe, tak aby se obnažil váš klitoris. Jemným tlakem, umístěte 
oválnou hlavu Satisfyeru na klitoris. Ujistěte se, že jste našli ideální pozici a nadále již s hračkou 
nemusíte manipulovat.

Chcete-li zvýšit intenzitu, krátce stiskněte velké oválné tlačítko. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko 
zvýší se intenzita o jeden stupeň. K dispozici je 11 úrovní intenzity, ze kterých můžete vybírat. Jakmile
dosáhnete úrovně 11 můžete postupně snižovat intenzitu, opětovným stisknutím velkého oválného 
tlačítka. Satisfyer je vybaven LED diodou na ovládacím panelu, která při provozu svítí. Přidržením 
menšího kulatého tlačítka se stimulátor vypne nebo zapne. Malá rada od nás: Při použití lubrikačního
gelu na vodní bázi, budou vaše prožitky se Satisfyerem pod vodou mnohem intenzivnější.

Satisfyer PRO PENGUIN je nabíjecí

Geniální nápad! Tento produkt se jednoduše dobíjí pomocí USB rozhraní! Důležité je před prvním 
použitím přístroj úplně nabít, což s dodaným USB nabíjecím kabelem je snadné. Jednoduše ukotvěte 
kabel na kovovém kontaktním místě hračky určeném k tomuto účelu. V případě, že nabíjecí kabel 
nepřilehne sám o sobě, připojte jej k napájecímu obvodu a okamžik vyčkejte. Aktivuje se tak 
magnetický účinek a kontakt se připojí automaticky. LED dioda bliká, zatímco se produkt nabíjí. 
Jakmile je produkt nabitý, LED dioda zůstane svítit. Počáteční nabíjení může trvat až 8 hodin.

Specifikace

Materiál: silikon, ABS plast    

Povrch: matný

Teplota uskladnění: 0 - 60 stupňů Celsia

Max. Nabíjecí proud: 400mA

Baterie: Li-Ion

Kapacita Baterie: 450mAh

Nabíjení: doba nabíjení cca 3 hod

Doba Provozu: cca 2 hod

Napětí nabíjení: 5V

Rozhraní: USB



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

Údržba

Váš Satisfyer PRO PENGUIN je vodotěsný a velmi snadno se čistí - vyčistit trysku můžete i vatovou 
tyčinkou. Pro optimální čištění doporučujeme použít speciální čistící prostředek určený pro údržbu 
erotických pomůcek. Prodloužíte tím životnost této hračky.

Uskladnění

Nevystavujte Satisfyer PRO PENGUIN 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 Satisfyer PRO PENGUIN, prosím 
podržte spodní ovládací tlačítko po dobu 5 sekund. Pokud přístroj ani nadále nepracuje, obraťte se na
flagranti@flagranti.cz 


