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Model Satisfyer 2 vám umožní dosiahnuť 
viacero neuveriteľne intenzívnych orgazmov 
v priebehu niekoľkých minút. Vďaka svojej 
oválnej hlavici, Revolutionary Air Pulse 
Technology a bezkontaktnému masírovaniu 
prináša vyšší stupeň potešenia.

Funkcie/ovládanie
Hračka sa zapína stlačením malého tlačidla 
v dolnej časti na 2 sekundy. Tým sa aktivuje 
najnižší stupeň masírovania na modeli 
Satisfyer 2.

Mierne si roztiahnite pysky a uvoľnite klitoris. 
Jemným tlakom si nasaďte oválnu hlavicu na 
klitoris, pričom dbajte na to, aby bol klitoris 
pohodlne umiestnený v dutine. Keď nájdete 
ideálnu polohu, vibrátorom už nemusíte 
pohybovať.

Tip: Ešte intenzívnejšie impulzy môžete 
dosiahnuť použitím vibrátora Satisfyer 2 pod 
vodou (napr. v sprche alebo vo vani)

Vibrátor Satisfyer Pro 2 sa zapína malým 
okrúhlym tlačidlom a začína na najnižšej 
úrovni intenzity. Intenzitu vibrácií môžete 
nastavovať tlačidlami „+“ a „-“. Po každom 
stlačení tlačidla „+“ sa intenzita zvýši o jednu 
úroveň. Intenzitu môžete znížiť stlačením 
tlačidla „-“. Na výber máte 11 úrovní inten-
zity. Vibrátor Satisfyer 2 sa vypína krátkym 
stlačením okrúhleho tlačidla.

Používanie s lubrikantom
Použitie s lubrikantom na báze vody je 
ešte pohodlnejšie, pretože dotyk je hladší 
a nedochádza k žiadnemu treniu. Na 
stránke www.satisfyer.com nájdete ponuku 
lubrikantov, ktoré sú optimálne prispôsobené 
na používanie s výrobkami Satisfyer a ktoré 
zintenzívnia vašu rozkoš. Patria medzi ne tieto 
druhy:
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Satisfyer Gentle Warming – pocit mra-
venčenia
Satisfyer Gentle Warming je lubrikant 
špeciálne určený na naplnenie potrieb žien a 
zvýšenie ich uspokojenia na úplne novú úro-
veň. Tento lubrikant je ideálnym prostriedkom 
na výbušné orgazmy, ktorých sa nebudete 
môcť nasýtiť. Predáva sa v množstve 150 ml, 
ktoré vďaka jeho účinnosti vydrží dlho, ale je 
to tiež ideálna veľkosť na cestovanie.

Satisfyer Gentle – klasický hladký pocit
Satisfyer Gentle je lubrikant odporúčaný pre 
všetkých tých, ktorí by radšej žiadny lubrikant 
nepoužívali: spája v sebe výhody lubrikantu 
s delikátnym zložením, ktorý slúži iba na 
zvýšenie vašej rozkoše a neobsahuje žiadne 
nepotrebné zložky. Takže si môžete vychutná-
vať vláčnosť bez ovplyvnenia prirodzeného 
pocitu potešenia. Predáva sa v množstve 150 
ml, ktoré vďaka jeho účinnosti vydrží dlho, 
ale je to tiež ideálna veľkosť na cestovanie.

Satisfyer Gentle Light – pre hodvábny pocit
Satisfyer Gentle Light je intímny gél, ktorý 
vďaka svojmu hodvábnemu zloženiu vy-
voláva na pokožke jemný a zmyselný pocit 
. Zanecháva pocit jemnej pokožky, vďaka 
ktorému je stimulácia obzvlášť vzrušujúca. 
Predáva sa v množstve 150 ml, ktoré vďaka 
jeho účinnosti vydrží dlho, ale je to tiež ideál-
na veľkosť na cestovanie.

Čistenie
Táto hračka je vodotesná a veľmi ľahko sa 
čistí..

Na optimálne čistenie odporúčame špeciálny 
čistiaci prostriedok, napríklad TOYsteri-
le (www.toysterile.com) – je dostupný u 
špecializovaných predajcov. Po krátkom 
čase aplikácie ho môžete jednoducho zotrieť 
jemnou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa 
vlákna. Pravidelné čistenie môže predĺžiť 
trvanlivosť hračky.
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Skladovanie
Hračku nikdy nevystavujte priamemu slnečné-
mu svetlu a extrémnej teplote. Musí sa sklado-
vať mimo ostatných hračiek na bezprašnom 
mieste.

Materiál 
Silikón, ABS plast

Technické parametre
Teplota pri skladovaní: 0°C–60°C
Batéria: 2 x AAA
Čas prevádzky: približne 160 minút

Použitie
Hračka je napájaná 2 batériami typu AAA, 
takže je bezdrôtová a ľahko sa používa. Pred 
prvým použitím musíte do výrobku vložiť dve 
batérie. Otočením krytu otvorte priestor na 
batérie. Pri vkladaní batérií do hračky dbajte 
na správnu polaritu batérií. Pri nesprávnom 
vložení batérií nebude výrobok fungovať. 
Ak výrobok nefunguje správne alebo úplne, 
skontrolujte umiestnenie batérií

Odstraňovanie problémov
Odstraňovanie problémov Ak sa vyskytne 
porucha alebo ak máte problém s použí-
vaním niektorej z funkcií hračky, stlačte dolné 
ovládacie tlačidlo na 5 sekúnd. Ak zariade-
nie napriek tomu nefunguje, obráťte sa na 
nás na adrese support@satisfyer.com.

Pokyny k likvidácii zariadení 
a OEEZ

Toto elektrické zariadenie bolo prvýkrát 
uvedené do obehu po 13. auguste 2005. 
Elektrické zariadenia a elektronické diely 
nachádzajúce sa v obsahu dodávky nesmú 
byť podľa európskej smernice OEEZ a 
národných predpisov likvidované spolu s 
komunálnym odpadom. Po skončení ich život-
nosti musia byť tieto výrobky zlikvidované 
prostredníctvom komunálnych zberní, aby sa 
zaručilo ekologické zlikvidovanie.
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Pokyny k batériám/akumulátorom
V súvislosti s predajom batérií a akumulátorov 
sme podľa európskych predpisov povinní ťa 
upozorniť na tieto skutočnosti: Zo záko-
na ti vyplýva povinnosť vrátenia batérií a 
akumulátorov. Môžeš nám ich po použití 
zaslať späť, odovzdať v komunálnej zberni 
alebo bezplatne vrátiť v obchode. Batérie a 
akumulátory sú označené takto: 

Táto značka znamená, že ty ako spotrebiteľ 
nesmieš batérie a akumulátory likvidovať 
prostredníctvom komunálneho odpadu, a že 
batérie a akumulátory obsahujúce škodlivé 
látky sú označené jednou z týchto značiek, 
skladajúcou sa z prečiarknutej nádoby na 
odpad a chemickej značky ťažkého kovu 
rozhodujúceho pre klasifikáciu obsahu 
škodlivých látok. Vyššie uvedené symboly 
znamenajú jednotlivo:

Pb = batéria obsahuje olovo
Cd = batéria obsahuje kadmium
Hg = batéria obsahuje ortuť 
Pokyn k lítiovým batériám/akumulátorom: 
Lítiové batérie alebo akumulátory rozpoznáš 
podľa chemickej značky „Li“. Dodatočne 
k vyššie uvedeným informáciám upozorňu-
jeme na tieto skutočnosti: Dbaj na to, aby 
boli batérie alebo akumulátory úplne vybité 
pri spätnom zaslaní lítiových batérií alebo 
akumulátorov alebo ich odovzdaní do 
zberných nádob na staré batérie v obcho-
de alebo vo verejnoprávnych likvidačných 
strediskách. Ďalej ťa prosíme o izolovanie 
kontaktných plôch batérií alebo akumulátorov 
označených značkami „+“ a „-“ lepiacou 
páskou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu 
požiaru. Dôvodom je, že pri neúplne vybitých 
batériách sa musia urobiť preventívne opatre-
nia proti skratom.
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Výstrahy
• Pred použitím si z oblasti klitorisu od-

stráňte všetky piercingy alebo šperky

• Výrobok nepoužívajte na podrážde-
nej alebo poranenej pokožke. Ak pri 
používaní pocítite bolesť a/alebo 
akýkoľvek diskomfort, ihneď prerušte 
používanie.

• Tento výrobok sa musí uchovávať 
mimo dosahu detí. Okrem toho nejde o 
zdravotnícky výrobok alebo výrobok so 
zdravotníckym alebo liečivým účinkom

• Zmena okolitej teploty (napr. po pre-
prave) môže viesť k tvorbe kondenzátu. 
V takom prípade pred použitím poč-
kajte niekoľko hodín, kým sa výrobok 
prispôsobí novej okolitej teplote.

• Vznik tepla v blízkosti motorčeka je 
normálny

• Výrobok nepoužívajte ani ho nenabíjaj-
te v prípade nezvyčajného vzniku tepla 
a/alebo mechanického poškodenia/
anomálií (zmena zafarbenia, nezvyča-
jný vzhľad, deformácie atď.).

• Výrobok nehádžte do ohňa.

• Výrobok nasilu neotvárajte.

• Do výrobku nevpichujte žiadne špicaté 
predmety

• Výrobok neskladujte na priamom slneč-
nom svetle (napr. v aute).

• V prípade zapálenia/požiaru nehaste 
vodou.

• Karty s magnetickými pásikmi (napr. 
kreditné karty) nepribližujte k výrobku, 
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inak môže dôjsť k ich poškodeniu mag-
netmi nachádzajúcimi sa vo výrobku

• Magnetické polia môžu ovplyvniť 
mechanické a elektronické komponen-
ty, napríklad kardiostimulátory. Výrobok 
nepoužívajte priamo nad kardiosti-
mulátorom. Ďalšie informácie vám 
poskytne váš zdravotnícky poradca

• Nestimulujte jedno miesto dlhšie ako 
15 minút

Zrieknutie sa zodpovednosti
Používajte tento výrobok na vlastné riziko. 
Spoločnosť Satisfyer, EIS GmbH, EIS Inc. ani 
jednotliví predajcovia neprijímajú zodpoved-
nosť za škody súvisiace s používaním tohto 
výrobku. Vylepšenia jednotlivých modelov 
sa môžu vykonať bez predchádzajúceho 
upozornenia.



Material: silicone, ABS 
EIS GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com

All rights reserved. Assembled in China. Designed 
and developed in Germany. 

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/ 
0281457 A1, CA 2 943 097 A1, WO 2017/174607 A1,  
AU 2016208327 A1, JP 2017-185220 A)


