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Satisfyer Pro 4 Couples je vibrátor pro páry, který se nosí po čas milostných her a tak vás oba
stimuluje současně. Kombinuje výhody vibrátoru pro páry s osvědčenou technologií Revolutionary Air
Pulse Technology přístroje Satisfyer a stará se tak o rozmanitou, intenzívní milostnou hru a dech
beroucí orgazmy. Oba dva motory se dají ovládat nezávisle od sebe a umožňují individuální zábavu.
Funkce/obsluha
Satisfyer Pro 4 Couples je určený na vaginální a současně klitorální použití během pohlavního aktu.
Zapnete jej přidržením tlačítka zapnutí po dobu 3 sekund. Strana s ovládací hlavicí stimuluje klitoris
zvonku tlakovými vlnami, zatímco druhá strana vibrátoru pro páry se zasouvá do vagíny a tak
masíruje vibracemi bod G. Paralelně s vibrátorem pro páry se do vagíny zavede penis. Vibrace, stejně
jako vagína zúžená vibrátorem zintenzivní milostnou hru i pro partnera, takže z Satisfyer Pro 4
Couples profitují oba.
Tip: Intenzívnější pulzovaní dosáhnete použitím Satisfyer Pro 4 Couples pod vodou (například pod
sprchou anebo ve vaně). Stlačte vnější část tlačítka se symbolem zapnutí/vypnutí asi na 2 sekundy,
abyste aktivovali klitorální stimulátor s tlakovými vlnami na nejnižším stupni. Intenzitu můžete
následně ovládat pomocí „+“ a „-“. Když stlačíte „+“, intenzita se zvýší o stupeň, když stlačíš „-“,
intenzita se zase sníží. Vyberte si z 11 stupní intenzity. Opětovné podržení tlačítka asi na 2 sekundy
tlakové vlny zase deaktivuje. Programy vibrací Satisfyer Pro 4 Couples ovládáte pomocí symbolu vlny
na vrchní časti tlačítka: Stlačte tlačítko asi na 2 sekundy, abyste aktivovali vibraci. S každým kliknutím
na symbol vlny přepnete rytmus, můžete si vybrat z 10 programů. Opětovné podržení tlačítka vibraci
zase deaktivuje.

Použití s lubrikačním prostředkem
Pomocí lubrikačního prostředku na vodní bázi je použití ještě příjemnější, protože dotyky sú vláčnější
a nedochází k žádnému tření.

Čistění
Satisfyer Pro 4 Couples je vodotěsný a jednoduše se čistí: Pomocí vatových tyčinek dokonce bez
problémů v trysce.
Pozor: Před každým čistěním musí být zajištěné, že hračka není spojená s nabíjecím kabelem a není
připojená na elektrickou síť, protože kapalina způsobí na nabíjecím obvodě poškození a může
představovat nebezpečí pro zdraví!
Na optimální čistění doporučíme speciální čisticí prostředek na erotické pomůcky FF cleaner . Po
krátké době působení ho můžeš celkem jednoduše utřít měkkým a čistým hadříkem, který nepouští
vlákna.
Pravidelné čistění může prodloužit životnost hračky.

Skladovaní
Satisfyer Pro 4 Couples nevystavuj přímému slunečnímu záření a zabraň extrémně vysokým teplotám.
Měl by se uchovávat odděleně od jiných erotických hraček na bezprašném místě.
Materiál
Silikón, ABS
Specifikace
Nabíjení: cca 1,5 h
Teplota skladování: -5 ° C - 60 ° C
Maximální nabíjecí proud: 500 mA
Baterie: Li-ion-3.7 V
Kapacita akumulátoru: 220 mAh
Nabíjecí napětí: 5 V
Doba použití: cca 70 min
Rozhraní: USB
Nabíjení
Erotická hračka je dobíjecí a umožňuje snadné ovládání bez kabelu.
Před prvním použitím musí být plně dobita. Na to použijte přiložený USB nabíjecí kabel: Kabel se musí
připojit oběma magnetickými kontakty na určené kovové kontaktní místa erotické hračky. Pokud by
nabíjecí kabel nedržel, spojte ho s elektrickou sítí a počkejte chvíli, magnetický účinek se tím znovu
aktivuje a kontakty se spojí automaticky. Během nabíjení bliká LED světlo. Když je nabíjení ukončeno,
bliká permanentně.
důležité: První nabíjení může trvat až osm hodin.
Odstraňování problémů
Při chybách nebo problémech s ovládáním týkajících se funkce hračky stiskněte na 5 sekund ovládací
knoflík. Pokud by přístroj nadále nefungoval, obraťte se na info@intimity.cz nebo na telefonní číslo,
uvedené na našich stránkách.
Pokyny k bateriím / akumulátorům
V souvislosti s prodejem baterií a akumulátorů jsme dle evropských předpisů povinni tě jako
spotřebitele upozornit na tyto skutečnosti: Ze zákona ti vyplývá povinnost vrácení baterií a
akumulátorů. Baterie a akumulátory jsou označeny takto:

Tato značka znamená, že ty jako spotřebitel nesmíš baterie a akumulátory likvidovat prostřednictvím
komunálního odpadu, a že baterie a akumulátory obsahující škodlivé látky jsou označeny jednou
z těchto značek, skládající se z přeškrtnuté nádoby na odpad a chemické značky těžkého kovu
rozhodujícího pro klasifikaci obsahu škodlivých látek. Výše uvedené symboly znamenají jednotlivě:
Pb = baterie obsahuje olovo
Cd = baterie obsahuje kadmium
Hg = baterie obsahuje rtuť

Výstražné upozornění!
- Před použitím odstraň piercing nebo šperky v oblasti klitorisu.
- Při podrážděné nebo poraněné pokožce nedoporučujeme výrobek používat. Pokud by si během
používání cítila bolesti a / nebo nevolnost, měla by si používání přerušit.
- Tento výrobek musí být uchováván mimo dosah dětí. Kromě toho nepředstavuje lékařský výrobek
nebo výrobek s lékařským nebo jiným léčivým účinkem.
- Měnící se teploty okolí (např. Po přepravě) mohou způsobit tvorbu kondenzované vody. V takovém
případě počkej několik hodin, dokud se výrobek přizpůsobí teplotě okolí a až poté ho uveď do
provozu.
- Teplo vznikající v oblasti motorku je normální.
- Na nabíjení lze použít pouze originální USB nabíjecí kabel.
- Výrobek neskladuj vybitý. Pravidelné používání zaručuje dlouhou životnost akumulátorů.
- Výrobek nezapínej ani nenabíjej, pokud se neobvykle zahřívá a / nebo vykazuje mechanické
poškození /nápadnosti (zbarvení, neobvyklý vzhled, deformace atd.).
- V důsledku nesprávné manipulace mohou akumulátory nekontrolovaně exotermicky reagovat.
Pokud se vyskytne toto nebezpečí, udělej běžné preventivní opatření a celý výrobek správně zlikviduj.
- Výrobek neodhazuj do ohně.
- Výrobek neotvírej násilím.
- Do výrobku nestrkej ostré předměty.
- Výrobek neskladuj na silném slunci (např. V autě).
- V případě vznícení / požáru nehas vodou.
- Ochranné zapojení akumulátoru zabraňuje nadměrnému nabití a hloubkovému vybití.
- Pokud nesvítí provozní indikátor (LED), odpoj výrobek z elektrické sítě.
- Karty s magnetickými proužky (např. Kreditní karty) by se neměly dostat do blízkosti výrobku,
protože se mohou poškodit magnety nacházejícími se na výrobku.
- Magnetické pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické komponenty, jako kardiostimulátor.
Výrobek nepoužívej přímo nad kardiostimulátorem. Na další informace se zeptej svého ošetřujícího
lékaře.
- Během nabíjení se výrobek nesmí používat nebo se dostat do kontaktu s kapalinami. Kontakty,
konektory a zdířky musí být suché a čisté.
- Po každém nabití odpoj nabíjecí kabel s elektrické sítě, aby si předešla případným škodám.
- Jednu oblast nestimuluj déle než 15 minut.
Vyloučení odpovědnosti
Použití tohoto výrobku je na vlastní nebezpečí. Triple A Import GmbH ani jejich prodejci
nepřebírají odpovědnost nebo ručení za používání tohoto výrobku. K aktualizacím modelu může
dojít bez předchozího upozornění.

