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Bruksanvisning

Satisfyer Pro Plus Vibration möjliggör multipla och otroligt intensiva orgasmer på bara ett par minuter. Det ovala huvudet
kombinerar den beprövade Revolutionary Air Pulse Technology som finns i Satisfyer med en kraftfull vibration och ger
en extra lustkick. De två motorerna kan styras oberoende av varandra och ger därmed individuellt nöje.
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Satisfyer Pro Plus är en ren klitorisstimulator. Med den dubbla stimulationen med olika tekniker möjliggör den otroliga
orgasmer.

Problemlösning
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Sära på blygdläpparna med fingrarna för att komma åt klitoris så att du kan placera tryckvågsstimulatorn på ett
perfekt sätt. Huvudet bör ligga på så att din klitoris befinner sig innanför hålrummet. När du har hittat det rätta läget
behöver du inte röra något mer på leksaken.

Information om avfallshantering av apparater
och WEEE i Europa
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Tips: En intensivare pulsering får du om du använder Satisfyer Pro Plus under vatten (t. ex. i duschen eller i badkaret).
Tryck på den lilla runda Av-/På-knappen i cirka 2 sekunder för att starta tryckvågsstimulationen på den lägsta nivån.
Intensiteten styr du sedan med “+” och “-”. Trycker du på “+” höjs intensiteten med ett steg och trycker man “-” sänks
intensiteten igen. Välj fritt mellan 11 nivåer.
Vibrationsprogrammen i Satisfyer Pro Plus styrs med den ensamma vågsymbolen: Tryck knappen i cirka 2 sekunder
för att aktivera vibrationen. Med varje klick byter du rytmen, du kan välja fritt mellan 10 program. Genom att hålla
knappen intryckt igen kan du avaktivera vibrationen.

Används med glidmedel
Med ett vattenbaserat glidmedel är användningen ännu skönare eftersom beröringen är mjukare och inte skaver på
något sätt. På www.satisfyer.com hittar du ett urval med glidmedel som är perfekt anpassade till användningen med
Satisfyer-produkter och gör din lustfyllda upplevelse ännu intensivare. Hit räknas följande sorter:
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Satisfyer Gentle Warming – a tingling sensation
Satisfyer Gentle Warming är ett glidmedel, speciellt anpassat till kvinnans behov, och som därför tar hennes tillfredsställelse till en helt ny nivå. Glidmedlet är det perfekta hjälpmedlet för explosionsartade orgasmer som man inte
kan få nog av. Glidmedlet kommer i en förpackning på 150 ml, något som tack att det är så drygt räcker länge och
också är ett perfekt format för resor.

Förvaring
Utsätt inte Satisfyer Pro Plus för direkt solljus och undvik extrem värme. Bör förvaras separat utan andra leksaker
på en dammfri plats.

Material
Satisfyer Gentle – A classic smooth feeling
Satisfyer Gentle är ett glidmedel som rekommenderas för den som helst vill klara sig utan: Det förenar fördelarna med
ett glidmedel med en mild sammansättning som bara ger förhöjd njutning och inte innehåller några andra överflödiga
ingredienser. Därmed påverkas inte den naturliga njutningen, tvärtom kan den ökade sensuella mjukheten vara ett plus
att njuta extra av. Glidmedlet kommer i en förpackning på 150 ml, något som tack att det är så drygt räcker länge och
också är ett perfekt format för resor.

Silikon, ABS

Specifikationer

Satisfyer Gentle light – for a silky sensation
Satisfyer Gentle Light är en gel för den intima upplevelsen, som känns mjuk och sinnlig på huden tack vare sin silkesmjuka
sammansättning. Det efterlämnar en smeksam känsla på huden som tack vare stimuleringen känns extra upphetsande.
Glidmedlet kommer i en förpackning på 150 ml, något som tack att det är så drygt räcker länge och också är ett perfekt
format för resor.

Laddning:
Förvaringstemperatur:
Maximal laddström:
Batteri:
Batteriets kapacitet:
Laddningsspänning:
Användningstid:
Gränssnitt:

Rengöring

Ladda

Satisfyer Pro Plus är vattentät och mycket lätt att rengöra: Med en tops kan man till och med rengöra inne i munstycket.

Leksaken är återuppladdningsbar vilket gör att man enkelt kan använda den utan kablar.

Obs: Innan varje rengöring måste man försäkra sig om att leksaken inte är inkopplad till laddningskabeln och till strömkretsen eftersom vätska i laddningskretsen kan orsaka skador och innebära fara för hälsan!

Innan man använder den första gången måste den laddas upp helt. För att göra det använder du den medlevererade USB-kabeln: Kabeln måste ha kontakt med de båda magnetiska kontakterna vid de förutsedda metall
kontaktställena på leksaken. Om laddningskabeln inte fastnar av sig självt kan du ansluta den till strömkretsen och
vänta en liten stund, den magnetiska funktionen aktiveras då igen och kontakterna förbinder sig automatiskt. Under
laddningen blinkar lysdioden. När laddningsprocessen är avslutad lyser denna permanent. Viktigt: Den första
laddningen kan dröja upp till åtta timmar.

För en perfekt rengöring rekommenderar vi en speciell leksaksrengörare som TOYsterile (www.toysterile.com) - denna
finns att köpa i butik. Efter en kort inverkningstid kan du bara torka av detta med en mjuk luddfri och ren trasa.

ca. 2 h
-5°C – 60°C
500 mA
Li-jon 3.7 V
450 mAh
5V
ca. 120 min
USB

En regelbunden rengöring förlänger leksakens hållbarhetstid.
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Problemlösning
Vid fel eller användningssvårigheter som har med leksakens funktion att göra trycker du användningsknappen i 5
sekunder. Om apparaten inte fungerar då heller bör du vända dig till: support@satisfyer.com.

en återförsäljare och till de kommunala återvinningsstationerna. Dessutom ber vi dig att isolera kontaktytorna som
är markerade “+” och “-” på batterierna med tejp för att undvika all brandrisk. Anledningen är att man måste vidta
vissa åtgärder för att det inte ska bli kortslutning om batterierna inte är helt urladdade.

Information om avfallshantering av apparater och WEEE

Varningsinformation

Den här elektroniska apparaten kom ut på marknaden för första gången efter den 13 augusti 2005. De elektriska
enheter och komponenter som ingår i leveransen får enligt det europeiska WEEE-direktivet och de nationella föreskrifterna inte kastas bland hushållssoporna. Dessa ska avfallshanteras via en kommunal återvinningsstation för att en
miljövänlig återvinning ska kunna garanteras.

- T a bort piercings eller smycken i närheten av klitoris innan du använder leksaken.

Information om batterierI samband med försäljningen av batterier och uppladdningsbara batterier är vi som återförsäljare, enligt batteridirektivet, förpliktigade att informera dig som konsument om följande: Du är enligt lagstiftning
skyldig att lämna in både engångsbatterier och uppladdningsbara batterier för återvinning. Du kan skicka tillbaka
dessa till oss när de är förbrukade eller lämna in dem vid en kommunal återvinningsstation eller i en butik i närheten.
Engångsbatterier och uppladdningsbara batterier har följande märkning:

-D
 enna produkt måste förvaras utom räckhåll för barn. Dessutom är detta ingen medicinsk produkt eller en
produkt med medicinsk eller annan läkande verkan.

Pb

Cd

-A
 nvänd inte produkten på irriterad eller skadad hud. Om du får ont och/eller det känns obehagligt bör du
avbryta användningen.

-V
 äxlande omgivningstemperaturer (t. ex. efter transport) kan göra att det bildas kondens. Om detta förekommer
bör du vänta i ett par timmar tills produkten har anpassat sig till den nya omgivningstemperaturen och sedan ta
den i drift.
-V
 ärmeutveckling i området kring motorn är normalt.

Hg

Dessa tecken betyder att kasseringen av engångsbatterier och uppladdningsbara batterier inte får ske bland hushållssoporna och att batterier som innehåller skadliga ämnen är försedda med ett av dessa tecken som består av en
överkryssad soptunna och den kemiska beteckningen för aktuell tungmetall. Symbolerna som nämnts betyder i detalj:

-A
 nvänd endast original USB-laddningskabeln när du laddar.

Cd = batteriet innehåller kadmium
Hg = batteriet innehåller kvicksilver
Pb = batteriet innehåller bly

- T a inte produkten i drift och ladda inte upp den vid extrem värmeutveckling och/eller mekaniska fel/avvikelser
(missfärgningar, ovanligt utseende, deformering etc.).

Information om litiumbatterier/batterier: Litiumbatterier eller uppladdningsbara batterier känner du igen på den
kemiska beteckningen “Li”. Utöver denna information hänvisar vi till följande: Försäkra dig om att litiumbatterier eller
uppladdningsbara batterier är helt urladdade när de skickas tillbaka eller lämnas in i en insamlingsbehållare hos
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- F örvara inte produkten när den är urladdad. Regelbunden användning garanterar att batteriet håller länge.

-O
 lämplig behandling kan göra att batterier reagerar okontrollerat exoterm. Om den här faran förekommer
måste du vidta försiktighetsåtgärder och sedan kassera hela produkten enligt föreskrift.
- Kasta inte produkten i eld.
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- Öppna inte produkten med våld.
- Stick inte in några spetsiga föremål i produkten.
- Förvara inte produkten i direkt solljus (t. ex. i bilen).
- Släck inte med vatten om den antänds/brinner.
- En skyddskoppling i batteriet förhindrar att det överladdas och laddas ur helt.
- Koppla bort strömmen när indikatorn (LED) inte lyser.
- Lägg inte kort med magnetremsor (t. ex. kreditkort) i närheten av produkten eftersom dessa kan ta skada av
magneten som sitter på produkten.
- Magnetiska fält kan påverka mekaniska och elektriska komponenter som pacemaker. Använd inte produkten
direkt över en pacemaker. Kontakta din läkare för ytterligare information.
- Under laddningsprocessen får produkten inte användas eller komma i kontakt med vätskor. Kontakter, uttag och
dosor måste vara torra och rena.
- Efter varje laddningsprocess ska laddningskabeln dras ut ur eluttaget för att undvika eventuella skador.
- Stimulera aldrig ett område längre än 15 minuter.

Ansvarsfriskrivning
Användningen av denna produkt sker på egen risk. Varken Triple A Import GmbH eller andra återförsäljare tar på sig
ansvar eller skuld när det gäller användningen av denna produkt. Förbättringar av modellen kan göras utan förvarning.

8

9

Material: Silikon, ABS

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com
Alla rättigheter förbehålles. Tillverkad i Kina. Designad och utvecklad i Tyskland.

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/0281457/
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