Návod k obsluze Satisfyer Curvy
SATISFYER CURVY je malý špičkový přístroj, který funguje na principu vtahování a vypouštění
vzduchu. Takovéto tlakové vlny jemně a citlivě nasávají váš klitoris v různých intervalech, čímž
dochází k té nejdokonalejší bezkontaktní stimulaci klitorisu, jakou si ani nedokážete představit.
Použití:
Jak na to?
roztáhněte stydké pysky tak, aby Váš klitoris byl snadno dostupný. Umístěte stimulační hlavici do
blízkosti klitorisu a mírně přitlačte, aby byl absorbován do oválného otvoru hlavice. Jakmile
naleznete ideální pozici na klitorisu, nehýbejte se zařízením.
Ovládání je velice jednoduché
Jakmile hlavice dokonale přilne, prostřední tlačítko se symbolem power podržte po dobu 2 vteřin.
Přivítá vás krátká vibrace a spustí se první nejslabší režim pulzací. Krátkými stisky stejného tlačítka
přidáváte na síle vln a spodním tlačítkem je zase ubíráte. Podržte prostřední tlačítko po dobu 2
vteřin pro vypnutí vln. Pro vibrace podržte vrchní tlačítko se symbolem vlnky po dobu 2 vteřin a
spustí se první režim vibrací. Krátkými stisky měníte program vibrací a při opětovném podržení
tlačítka se vibrace vypnou. Obě funkce můžete zapínat, vypínat a měnit režimy nezávisle na sobě.
Mobilní aplikace
Nově lze hračky ovládat skrz mobilní aplikaci přímo z vašeho smartphonu. Ta je ke stažení
dostupná zdarma v obchodě google i app storu. Stáhněte si v Google Play či App Store aplikaci s
názvem Satisfyer Connect a ovládejte intuitivně svůj Satisfyer pohodlně přes mobil. Po instalaci
budete mít nabídku vytvořených režimů či live control, ovládání hlasem i hudbou a po vytvoření
free účtu můžete stahovat vytvořené režimy jinými uživateli a propojovat se s nimi či s partnerem
přes telefon. Bluetooth spustíte podržením tlačítka power po dobu 4 vteřin.
Aplikace vám umožňuje například spojit přístroj s telefonem vašeho partnera na dálku, sdílení s
ostatními uživateli aplikace, ovládání hlasem nebo synchronizaci s hudbou ve vašem playlistu. Tak
si se Satisfyerem užijete ještě více zábavy. Pusťte si svou oblíbenou hudbu a nechte se v jejím
rytmu potěšit. Mobilní aplikace, která je pro vás zcela zdarma, nabízí opravdu širokou paletu
využitelnosti, ať už výběr z velkého množství přednastavených režimů v knihovně, vytvoření
vlastní křivky či sekvence pulzací, sdílení s ostatními uživateli, ovládání hlasem nebo propojení na
dálku s telefonem partnera. Zajímavou funkcí je synchronizace hudby s pulzacemi a to z vašeho
playlistu včetně možností propojení se Spotify. Lidově řečeno posloucháte svou oblíbenou muziku a
v jejím rytmu budete opojně hýčkaná. Vzrušující může být i možnost chatu a videochatu. Můžete
jej ovládat také pomocí chytrých hodinek. Prozatím fungují pouze s některými produkty Apple,
které disponují gyroskopem. V aplikaci také vidíte stav nabití baterie. Kompatibilní s bezplatnou
aplikací Satisfyer – k dispozici pro iOS a Android

Specifikace produktu
Materiál:lékařský silikon, ABS
Vibrace:ano
Tlakové vlny:ano
Ovládání:přes smartphone (aplikace) nebo přímo na stimulátoru
Aplikace:Satisfyer Connect App (ZDARMA)
Technologie:Bluetooth
Podpora zařízení:iOS (Apple) a Android
Napájení:nabíjecí Li-ion baterie (součástí magnetický USB kabel)
Stimulace:tlakové vlny na klitoris/bradavky
Tvar:ergonomický, prohnutý se dobře drží, doléha přesně na klitoris
Voděodolný:ano (IPX7)
Vlastnosti:jednoduché čištění, body-safe, smart
Vlastnosti produktu
Pro koho:pro páry, pro zkušené, pro ženy, pro začátečníky, pro náročné, pro lesby
Stimulace:bradavky, klitoris
Vlastnosti:vibrační, vaginální, stimulační, speciální, speciálně pro ženy, pulzace, ovládané
telefonem, luxusní, multifunkční, více režimů, voděodolný, vodotěsný, nabíjecí
Napájení:dobíjecí
Tvrdost materiálu:pevnější
Čištění:
opláchněte stimulační hlavici teplou vodou a poté ošetřete dezinfekčním prostředkem na ošetření
erotických pomůcek. Očistěte povrch jemným hadříkem. Použijte teplou vodou a dezinfekční
prostředek na ošetření erotických pomůcek. Po vyčištění nechte hlavici oschnout.
Napájení:
nabíjecí Li-ion baterie (součástí magnetický USB kabel) Zasuňte malou zástrčku nabíjecího kabelu
do konektoru. Zapojte větší konektor kabelu nabíjení (USB) do nabíjecí jednotky. Během procesu
nabíjení bliká stimulační hlavice. Zařízení je plně nabito, pokud stimulační hlavice přestane blikat a
svítí konstatně. Doba nabíjení trvá až 4 hodiny. Plně nabitý vydrží v provozu až 90 minut v
závislosti na zvolené intenzitě.
Varování:
Nestimulujte klitoris déle jak 15 minut. Přístroj neslouží jako lékařská pomůcka. Přístroj může být
použit u žen starších 18-ti let. Nevystavujte stimulační přístroj a nabíjecí zařízení přímému
slunečnímu záření, UV záření a extrémním teplotám. Používejte pouze přiložený USB kabel, popř.
volitelný nabíjecí adaptér. Díky vodotěsné úpravě (IPX7) (nesmíte ho utopit) lze tuto hračku
bezpečně používat ve vodě a snadno se čistí.

