
Stimulátor klitorisu SATISFYER PRO 3+ černý

Funkce

Pro aktivaci vaší nové hračky je nutné stisknout samostatné tlačítko ve spodní části pomůcky zhruba 
3 vteřinovým přidržením. Tím aktivujete nejnižší stupeň vibrací Satisfyer PRO 3+. Stejným tlačítkem 
po používání hračku vypnete a to opět dlouhým stiskem cca 3 vteřiny. Dalšími dvěma spojenými 
tlačítky volíte jednotlivé stupně vibrací a tlakových vln. Horní tlačítko je určeno ke spuštění a vypnutí 
tlakových vln. Zároveň funguje jako + tlačítko pro přidání intenzity vibrací a vln. Spodním tlačítkem 
naopak snižujete intenzitu nastavení. 

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

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 
dobíjení bliká podsvícená kontrolka na těle Satisfyeru, po nabití plynule svítí. Doba nabíjení je 4 
hodiny, 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 PRO 3+ 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 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


