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Satisfyer	Pro	2	ger	dig	flera	otroligt	intensiva	
orgasmer på bara några minuter. Den ovala 
spetsen, Revolutionary Air Pulse Technology 
samt kontaktlösa massagen ger en extra 
njutningskick.

Funktioner/användning
Slå på apparaten genom att trycka på den 
lilla knappen på apparatens baksida i 2 
sekunder. På så sätt aktiverar du det lägsta 
massageläget på Satisfyer Pro 2.

Sära på blygdläpparna för att frigöra clitoris. 
Placera den ovala spetsen på clitoris med lätt 
tryck, och se till att spetsen placeras bekvämt 
i gropen. När du har hittat den idealiska posi-
tionen	behöver	du	inte	flytta	leksaken	igen.

Tips: Du känner pulseringen ännu intensivare 
om du använder Satisfyer Pro 2 under vatten 
(t.ex. i duschen eller badkaret)

Slå på Satisfyer Pro 2 med hjälp av den lilla 
runda knappen. Apparaten startar på lägsta 
nivå. Du kan justera vibrationsstyrkan med 
knapparna “+” och “-“. Varje gång du trycker 
på “+“ ökar intensiteten ett steg. Reducera 
intensiteten genom att trycka på ”-”. Du kan 
välja mellan 11 olika vibrationsstyrkor. Stäng 
av Satisfyer Pro 2 genom att trycka på den 
runda knappen.

Används med glidmedel
Det är ännu skönare om du använder ett 
vattenbaserat glidmedel, eftersom det ger en 
mjukare kontakt utan någon som helst friktion. 
På www.satisfyer.com hittar du en mängd oli-
ka glidmedel, som är optimalt anpassade för 
användning med Satisfyer-produkter och som 
gör din njutning ännu intensivare. Häribland 
finns	följande	varianter:
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Satisfyer Gentle Warming - En kittlande 
känsla
Satisfyer Gentle Warming är ett glidmedel 
som är särskilt anpassat till kvinnans behov 
och som tar hennes njutning till ett helt nytt 
plan. Detta glidmedel är idealiskt om du 
inte kan få nog av explosiva orgasmer. Det 
kan köpas i en förpackning på 150 ml, som 
räcker länge tack vare att produkten är så 
effektiv, med som även är en perfekt storlek 
att ta med sig.

Satisfyer Gentle - En klassisk mjuk känsla
Satisfyer Gentle är ett glidmedel som passar 
alla dem som egentligen helt inte skulle vilja 
använda något glidmedel alls: Det förbinder 
fördelarna med ett glidmedel med milda 
ingredienser, som bara ökar din njutning 
utan att innehålla onödiga tillsatser. På så 
sätt kan du dra nytta av friktionsfriheten utan 
att påverka den naturliga njutningen. Det 
kan köpas i en förpackning på 150 ml, som 
räcker länge tack vare att produkten är så 
effektiv, med som även är en perfekt storlek 
att ta med sig.

Satisfyer Gentle Light - En silkeslen känsla
Satisfyer Gentle Light är ett gel för intimzoner 
som känns mjukt och sensuellt mot huden tack 
vare den silkeslena sammansättningen. Det 
lämnar	en	raffinerad	känslighetshöjande	ef-
fekt på huden, vilket gör stimuleringen särskilt 
upphetsande. Det kan köpas i en förpackning 
på 150 ml, som räcker länge tack vare att 
produkten är så effektiv, med som även är en 
perfekt storlek att ta med sig.
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Rengöring
Leksaken är vattentät och mycket lätt att 
rengöra.

Varning: Kontrollera att leksaken inte är 
ansluten till laddningskabeln eller elnätet 
innan du påbörjar rengöringen, annars kan 
vätskan orsaka skador laddningskretsen och 
ge upphov till personskador!

Vi rekommenderar att du använder ett särskilt 
rengöringsmedel för sexleksaker, till exempel 
TOYsterile (www.toysterile.com) för optimal 
rengöring. Du kan köpa produkten i fack-
handeln. Låt medlet verka en liten stund och 
torka sedan av det med en mjuk, luddfri och 
ren trasa. Regelbunden rengöring förlänger 
leksakens hållbarhet.

Förvaring
Leksaken får inte utsättas för direkt solsken 
eller hög temperatur. Den bör förvaras sepa-
rat på en dammfri plats, inte tillsammans med 
andra sexleksaker.

Material 
Silikon, ABS-plast

Specifikationer
Förvaringstemperatur: -5°C–60°C
Laddningsspänning: 5V
Max. laddningsström: 500 mA
Batteri:   Litiumjon
Batterikapacitet: 220 mA/h
Laddningstid: ca. 1,5 tim
Användningsperiod: ca. 160 min
Gränssnitt: USB
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Ladda apparaten
Leksaken kan laddas på nytt och användas 
utan sladd

Den måste laddas helt innan du använder 
den för första gången. Använd den medfölja-
nde USB-kabeln: Kabelns båda magnetiska 
kontakter måste koppla till de motsvarande 
metall-kontaktytorna på leksaken. Om 
laddningskabeln inte fäster av sig själv anslu-
ter du den till elnätet och väntar en stund, så 
att magneterna aktiveras och kontakterna fäs-
ter automatiskt. LED-lampan blinkar så länge 
laddningen pågår. Lampan lyser stadigt när 
apparaten är färdigladdad. Viktigt: Den första 
laddningen tar upp till åtta timmar.

Felsökning
Felsökning Om det är fel på apparaten eller 
om du har problem med en av leksakens 
funktioner håller du startknappen på bak-
sidan intryckt i 5 sekunder. Ta kontakt med 
oss på support@satisfyer.com om apparaten 
fortfarande inte fungerar.

Information om avfallshante-
ring av apparater och WEEE

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.

Information om batterier
I samband med försäljningen av engångs-
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 up-
pladdningsbara batterier för återvinning. Du 
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kan skicka tillbaka dessa till oss när de är för-
brukade eller lämna in dem vid en kommunal 
återvinningsstation eller i en butik i närheten. 
Engångsbatterier och uppladdningsbara 
batterier har följande märkning: 

Dessa tecken betyder att kasseringen av 
engångsbatterier och uppladdningsbara bat-
terier 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:

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

Information om litiumbatterier/up-
pladdningsbara 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 batte-
rier är helt urladdade när de skickas tillbaka 
eller lämnas in i en insamlingsbehållare 
hos 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.
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Varningar
• Avlägsna alla piercing-smycken och 

andra smycken runt klitoris innan du 
använder apparaten

• Använd inte produkten om huden är 
irriterad eller skadad. Sluta genast an-
vända apparaten om du känner smärta 
och/eller obehag.

• Produkten måste förvaras utom räckhåll 
för barn. Produkten är inte heller en 
medicinsk produkt eller en produkt med 
medicinsk eller läkande effekt

• På grund av varierande omgivningstem-
peratur (t.ex. efter transport) kan det 
bildas kondensation. I så fall bör du 
vänta i några timmar innan du använ-
der produkten, så att produkten kan 
anpassa sig till den nya omgivningstem-
peraturen.

• Det är normalt att området runt motorn 
blir varmt

• Använd endast original-USB-kabeln vid 
laddning.

• Förvara inte produkten i urladdat skick. 
Batterierna håller längre om du använ-
der produkten regelbundet.

• Använd eller ladda inte produkten vid 
ovanlig värmeutveckling och/eller 
mekaniska skador/abnormaliteter (om 
produkten är missfärgad, ser konstig ut, 
dess form förändras etc.)

• Laddningsbara batterier kan utveckla 
värme på ett extremt och icke kontrol-
lerbart sätt vid felaktig hantering. Vidta 
normala förebyggande åtgärder om 
denna risk uppstår och kassera omedel-
bart hela produkten på lämpligt sätt
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• Produkten får inte kastas i elden.

• Produkten får inte öppnas med våld.

• Inga vassa föremål får stickas in i 
produkten

• Produkten får inte utsättas för direkt 
solsken (t.ex. i bilen).

• Släck inte med vatten vid antändning/
eldsvåda.

• Skyddskopplingen på det laddningsba-
ra batteriet förhindrar överladdning och 
djupurladdning.

• Bryt förbindelsen mellan produkten och 
elnätet om kontrollpanelen (LED) inte 
tänds

• Placera inga kort med magnetiska 
remsor (t.ex. kreditkort) i närheten av 
produkten, annars kan dessa skadas av 
produktens magneter

• Magnetfälten kan påverka mekaniska 
och elektroniska komponenter, t.ex. 
pacemakers. Använd inte produkten 
direkt över pacemakern. Ta kontakt med 
din läkare för mer information

• Produkten får inte användas i vatten 
eller komma i närheten av vätskor om 
laddningskontakten sitter i. Alla anslut-
ningar, kontakter och uttag måste vara 
torra och rena.

• Koppla alltid laddningskabeln från 
elnätet när laddningen slutförts för att 
undvika eventuella skador.

• Inget område får stimuleras längre än 
15 minuter
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Ansvarsfriskrivning
Produkten används på egen risk. Varken 
”Satisfyer”, EIS GmbH, EIS Inc. eller enskilda 
återförsäljare tar ansvar eller ger någon 
ersättning i samband med bruket av denna 
produkt. Förbättringar på modellen kan göras 
utan föregående meddelande.



Material: silicone, ABS 
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