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Návod na použitie Satisfyer Pro 4 Couples je vibrátor pre páry, ktorý sa nosí počas milostných hier a tak vás oboch stimuluje 
súčasne. Kombinuje výhody vibrátora pre páry s osvedčenou technológiou Revolutionary Air Pulse Techno-
logy prístroja Satisfyer a stará sa tak o rozmanitú, intenzívnu milostnú hru a dych berúce orgazmy. Obidva 
motory sa dajú ovládať nezávisle od seba a umožňujú individuálnu zábavu.

Funkcie/obsluha 
Satisfyer Pro 4 Couples je určený na vaginálne a súčasne klitorálne použitie počas pohlavného aktu. 
Strana s ovládacou hlavicou stimuluje klitoris zvonku tlakovými vlnami, kým druhá strana vibrátora pre 
páry sa zasúva do vagíny a tak masíruje vibráciami bod G.  Paralelne s vibrátorom pre páry sa do 
vagíny zavedie penis. Vibrácie, ako aj vagína zúžená vibrátorom pre páry zintenzívnia milostnú hru aj 
pre partnera, takže z Satisfyer Pro 4 Couples profitujú obidvaja. 

Tip: Intenzívnejšie pulzovanie dosiahnete použitím Satisfyer Pro 4 Couples pod vodou (napríklad pod 
sprchou alebo vo vani).

Stlačte vonkajšiu časť tlačidla so symbolom zapnutia/vypnutia asi na 2 sekundy, aby ste aktivovali 
klitorálny stimulátor s tlakovými vlnami na najnižšom stupni. Intenzitu môžete následne ovládať pomocou 
„+“ a „-“. Keď stlačíte „+“, intenzita sa zvýši o stupeň, keď stlačíš „-“, intenzita sa zase zníži. Vyberte si 
z 11 stupňov intenzity. Opätovné podržanie tlačidla asi na 2 sekundy tlakové vlny zase deaktivuje.

Programy vibrácií Satisfyer Pro 4 Couples ovládate pomocou symbolu vlny na vonkajšej časti tlačidla: 
Stlačte tlačidlo asi na 2 sekundy, aby ste aktivovali vibráciu. S každým kliknutím na symbol vlny prepne-
te rytmus, môžete si vybrať z 10 programov. Opätovné podržanie tlačidla vibráciu zase deaktivuje. 
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Použitie s lubrikačným prostriedkom
Pomocou lubrikačného prostriedku na vodnej báze je použitie ešte príjemnejšie, pretože dotyky sú vláčnej-
šie a nedochádza k žiadnemu treniu. Na stránke www.satisfyer.com nájdeš výber lubrikačných prostriedkov, 
ktoré sú optimálne vyladené na použitie s produktami Satisfyer a navyše zintenzívnia tvoj zážitok rozkoše. K 
nim patria nasledujúce druhy:

Satisfyer Gentle Warming – A tingling sensation  
Satisfyer Gentle Warming je lubrikačný prostriedok špeciálne vyvinutý pre potreby žien, a tak im dokáže 
pomôcť zažiť uspokojenie v úplne nových výšinách. Lubrikačný prostriedok je ideálnou pomôckou pre 
výbušné orgazmy, ktorých nebudete mať nikdy dosť. Môžeš ho zakúpiť v 150 ml balení, ktoré vďaka svojej 
výdatnosti vydrží dlhý čas a zároveň má skvelý formát na cestovanie. 

Satisfyer Gentle – A classic smooth feeling 
Satisfyer Real Feel je lubrikačný prostriedok odporúčaný práve tým, ktorí by najradšej nepoužívali žiadny 
lubrikačný prostriedok: Spája výhody lubrikačného prostriedku s jemným zložením, ktoré zabezpečuje 
zvýšený lubrikačný účinok a neobsahuje žiadne nadbytočné látky. Tak nedochádza k ovplyvneniu prirodze-
ného pôžitku, pričom i tak môžete profitovať z jeho jemnosti. Môžeš ho zakúpiť v 150 ml balení, ktoré vďaka 
svojej výdatnosti vydrží dlhý čas a zároveň má skvelý formát na cestovanie. 

Satisfyer Gentle light – For a silky sensation 
Satisfyer Gentle light je gél pre intímne zážitky, ktorý je pri kontakte s pokožkou vďaka svojmu hodvábnemu 
zloženiu hebký a zmyselný. Na pokožke zanecháva pocit hebký ako pohladenie, vďaka ktorému budete 
stimuláciu vnímať mimoriadne vzrušujúco. Môžeš ho zakúpiť v 150 ml balení, ktoré vďaka svojej výdatnosti 
vydrží dlhý čas a zároveň má skvelý formát na cestovanie. 

Čistenie 
Satisfyer Pro 4 Couples je vodotesný a jednoducho sa čistí: Pomocou vatových tyčiniek dokonca bez 
problémov v dýze.

Pozor: Pred každým čistením musí byť zaistené, že hračka nie je spojená s nabíjacím káblom a nie je pripo-
jená na elektrickú sieť, pretože kvapalina spôsobí na nabíjacom obvode poškodenia a môže predstavovať 
nebezpečenstvo pre zdravie!

Na optimálne čistenie odporúčame špeciálny čistiaci prostriedok na erotické pomôcky TOYsterile (www.
toysterile.com) – tento je dostupný v špecializovaných obchodoch. Po krátkej dobe pôsobenia ho môžeš 
celkom jednoducho utrieť mäkkou a čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Pravidelné čistenie môže predĺžiť životnosť hračky.

Skladovanie
Satisfyer Pro 4 Couples nevystavuj priamemu slnečnému žiareniu a zabráň extrémne vysokým teplo-
tám. Mal by sa uchovávať oddelene od iných erotických hračiek na bezprašnom mieste.

Materiál 
Silikón, ABS
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Špecifikácie
Nabíjanie:  cca 1,5 h  
Teplota skladovania:  -5 °C – 60 °C 
Maximálny nabíjací prúd:  500 mA 
Batéria:  Li-ion-3.7 V 
Kapacita akumulátora:  220 mAh 
Nabíjacie napätie:  5 V 
Doba použitia:  cca 70 min 
Rozhranie:  USB 

Nabíjanie 
Erotická hračka je nabíjateľná a umožňuje jednoduché ovládanie bez kábla.

Pred prvým použitím sa musí úplne nabiť. Nato použite priložený USB nabíjací kábel: Kábel sa musí pripojiť 
obidvoma magnetickými kontaktmi na určené kovové kontaktné miesta erotickej hračky. Ak by nabíjací kábel 
nedržal, spojte ho s elektrickou sieťou a počkajte chvíľu, magnetický účinok sa tým znovu aktivuje a kontakty 
sa spoja automaticky. Počas nabíjania bliká LED. Keď je nabíjanie ukončené, bliká permanentne. Dôležité: 
Prvé nabíjanie môže trvať až osem hodín.

Odstraňovanie problémov
Pri chybách alebo problémoch s ovládaním týkajúcich sa funkcie hračky stlačte na 5 sekúnd ovládací 
gombík. Ak by prístroj naďalej nefungoval, obráťte sa na: support@satisfyer.com.

Pokyny na likvidáciu prístrojov a OEEZ v Európe
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 životnosti musia byť 
tieto výrobky zlikvidované prostredníctvom komunálnych zberní, aby sa zaručilo ekologické zlikvido-
vanie.

Pokyny k batériám/akumulátorom 
V súvislosti s predajom batérií a akumulátorov sme podľa európskych predpisov povinní ťa ako spotrebiteľa 
upozorniť na tieto skutočnosti: Zo zákona 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 rozhodujúce-
ho pre klasifikáciu obsahu škodlivých látok. Vyššie uvedené symboly znamenajú jednotlivo:

Pb = batéria obsahuje olovo 
Cd = batéria obsahuje kadmium 
Hg = batéria obsahuje ortuť 

Cd HgPb
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Pokyn k lítiovým batériám/akumulátorom:  
Lítiové batérie alebo akumulátory rozpoznáš podľa chemickej značky „Li“. Dodatočne k vyššie uvedeným 
informáciám upozorňujeme 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 obchode alebo vo verejnoprávnych likvidačných strediskách. Ďalej ťa prosíme o izolo-
vanie 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 opatrenia proti skratom.

Výstražné upozornenia
-  Pred použitím odstráň piercing alebo šperky v oblasti klitorisu.

-  Pri podráždenej alebo poranenej pokožke neodporúčame výrobok používať. Ak by si počas použí-
vania cítila bolesti a/alebo nevoľnosť, mala by si používanie prerušiť.

-  Tento výrobok musí byť uschovávaný mimo dosahu detí. Okrem toho nepredstavuje lekársky výro-
bok alebo výrobok s lekárskym alebo iným liečivým účinkom.

-  Meniace sa teploty okolia (napr. po preprave) môžu spôsobiť tvorbu kondenzovanej vody. V takom 
prípade počkaj niekoľko hodín, kým sa výrobok prispôsobí teplote okolia a až potom ho uveď do 
prevádzky.

-  Teplo vznikajúce v oblasti motorčeka je normálne.

-  Na nabíjanie sa môže používať len originálny USB nabíjací kábel.

-  Výrobok neskladuj vybitý. Pravidelné používanie zaručuje dlhú životnosť akumulátorov.

-  Výrobok nezapínaj ani nenabíjaj, ak sa nezvyčajne zahrieva a/alebo vykazuje mechanické poško-
denia/nápadnosti (sfarbenie, nezvyčajný vzhľad, deformácia atď.).

-  V dôsledku nesprávnej manipulácie môžu akumulátory nekontrolovane exotermicky reagovať. Ak sa 
vyskytne toto nebezpečenstvo, urob bežné preventívne opatrenia a celý výrobok správne zlikviduj.

- Výrobok neodhadzuj od ohňa.

- Výrobok neotváraj násilím.

-  Do výrobku nestrkaj ostré predmety.

-  Výrobok neskladuj na silnom slnku (napr. v aute).

-  V prípade vznietenia/požiaru nehas vodou.

-  Ochranné zapojenie akumulátora zabraňuje nadmernému nabitiu a hĺbkovému vybitiu.

-  Ak nesvieti prevádzkový indikátor (LED), odpoj výrobok z elektrickej siete.

-  Karty s magnetickými prúžkami (napr. kreditné karty) by sa nemali dostať do blízkosti výrobku, 
pretože sa môžu poškodiť magnetmi nachádzajúcimi sa na výrobku.
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-  Magnetické polia môžu ovplyvniť mechanické a elektronické komponenty, ako kardiostimulátor. 
Výrobok nepoužívaj priamo nad kardiostimulátorom. Na ďalšie informácie sa spýtaj svojho ošetru-
júceho lekára.

-  Počas nabíjania sa výrobok nesmie používať alebo sa dostať do kontaktu s kvapalinami. Kontakty, 
konektory a zdierky musia byť suché a čisté.

-  Po každom nabití odpoj nabíjací kábel s elektrickej siete, aby si predišla prípadným škodám.

-  Jednu oblasť nestimuluj dlhšie ako 15 minút.

Vylúčenie zodpovednosti
Použitie tohto výrobku je na vlastné nebezpečenstvo. Triple A Import GmbH ani ich predajcovia  
nepreberajú zodpovednosť alebo ručenie za používanie tohto výrobku. K aktualizáciám modelu môže 
dôjsť bez predchádzajúceho upozornenia.
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Materiál: silikón, ABS 

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany 
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com

Všetky práva vyhradené. Vyrobené v Číne. Navrhnuté a vyvinuté v Nemecku. 
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