
              

 
     Návod k obsluze vibrátoru ve tvaru rtěnky Satisfyer Mini Lovely Honey

Jak funguje:
V jeho spodní části je celé jeho ovládání dvěma tlačítky +/-. Přidržením po dobu 2 vteřin jej zapnete
i vypnete tlačítkem +, oběma pak krátkým stiskem regulujete jednotlivé stupně. Přiložený 
magnetický USB kabel jej spolehlivě nabije za zhruba 2,5 hodiny,

Satisfyer Mini Lovely Honey Gold je voděodolný spadá do kategorie IPX7. Co to znamená? 
Můžete ho používat ve sprše! Do vany lze ponořit do hloubky 1 metr na dobu až 30 minut. Nesmíte 
ho utopit, na to se reklamace nevztahuje!

Základní vlastnosti Satisfyer Lovely Honey Gold:
• 15 ověřených vibračních programů
• Silné vibrace tě přivedou k orgasmu
• Lékařský silikon příjemný na dotek
• Tichý režim
• Voděodolný podle specifikace IPX7 
• Nabíjecí

Specifikace produktu
• Barva: černá/zlatá
• Materiál: 100% lékařský silikon, ABS plast
• Délka: 11 cm
• Vibrační: ano (15 unikátních silných režimů)
• Napájení: nabíjecí akumulátor
• Voděodolný: ano (podle specifikace IPX7)
• Stimulace: přiložením, ideální k stimulaci klitorisu a bradavek, lze využít k dráždění penisu
• Vlastnosti: diskrétní, hladký povrch, vhodný na cesty

Vlastnosti produktu
• Pro koho: pro páry, pro zkušené, pro ženy, pro začátečníky, pro náročné, pro lesby
• Stimulace: tělo, penis, bradavky, klitoris
• Vlastnosti: vibrační, vaginální, stimulační, luxusní, jedlé, multifunkční, více režimů,
• voděodolný, vodotěsný, stimulační výstupky, nabíjecí
• Napájení: dobíjecí
• Tvrdost materiálu: pevnější, tvrdý

Další informace
• Náš kód: satis1173
• EAN: 4061504001173
• Výrobce: Satisfyer

Lubrikační gel a údržba

Používejte jenom pouze lubrikační gely na bázi vody, silikonový lubrikant zničí povrch
Při prožívání  je dobré využít lubrikačních gelů. Pomáhají k příjemnějšímu požitku. 



Aby Satisfyer zůstal co nejdéle v dobrém stavu, je důležité o ni patřičným způsobem pečovat. Mezi 
základní očištění patří teplá voda a mýdlo. Pro dosažené lepších výsledků a zachování hladkého 
povrchu materiálu je doporučeno zakoupit čistící prostředek na erotické pomůcky. Ten udržuje 
hračky dlouhodobě čisté a chrání povrch delší dobu


