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De Satisfyer Men is een masturbator voor mannen, die
zich op basis van zijn nieuwe techniek aanpast aan
de individuele grootte van de penis. Zijn futuristisch,
sportief design onderscheidt zich van andere speeltjes
op de markt en maakt van hem een opwindend speeltje
met zeer hoge lustfactor.
Bovendien bestaan er voor je Satisfyer in de winkel of
op www.satisfyer.com talrijke andere interne belevingen om heel eenvoudig te verwisselen en die totaal
andere intensieve gevoelswerelden openen.

Functies/bediening
Neem het grote, onderste deksel af en verwijder de
plastic buizen uit het binnenstuk van het inzetstuk. Als
het snel moet gaan, is je Satisfyer Men nu al gebruiksklaar, maar voor het zeer realiteitsgebonden genot
bestaat er een trucje: neem het inzetstuk uit en plaats
het in warm water tot deze een gezellige warme, voor
jou aangename temperatuur heeft bereikt.
Neem dan het inzetstuk uit het waterbad, schud het
resterende water af en plaats het terug in het omhulsel.
Breng dan aan de ingang van het inzetstuk en op je
penis voldoende glijmiddel aan. OPGELET: Gebruik
uitsluitend glijmiddel op waterbasis, bijv. de speciaal
ontwikkelde Satisfyer Men glijgel, andere glijmiddelen
kunnen het materiaal van het inzetstuk aantasten.
Verder bestaat de Satisfyer Men glijgel in gevoel
versterkende soorten (vakhandel of www.satisfyer.
com), die je orgasmen nog intenser maken. Als je bij
het naar binnen brengen het gevoel hebt dat er teveel
wrijving ontstaat, breng dan nog wat meer glijgel aan,
tenslotte moet het zich ook in het volledige kanaal
kunnen verdelen.
Zodra je binnengedrongen bent, kan je de individuele
aanpassingsmogelijkheden van de Satisfyer Men leren
kennen: het omhulsel heeft twee praktische fixaties
van zacht silicone - deze kan je tijdens het gebruik
oppompen en zo de liefdestunnel van je speeltje steeds
nauwer laten worden naargelang je behoeften. Als je
tussendoor terug een iets minder nauwe tunnel wil, kan
je gewoon de ventielknop indrukken en alles gaat terug
naar de begintoestand.
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Tip: de bovenste, kleine afsluitdop aan het uiteinde
van je Satisfyer Men dient ervoor om de luchtdruk te
variëren, door het open en dicht draaien kan je de
perfecte zuigkracht instellen. Bovendien wordt door de
instelmogelijkheid verhinderd dat er zich een onaangename druk opbouwt die de huid kan irriteren.

Waarschuwingen
- Bij geïrriteerde of gekwetste huid het product niet
gebruiken. Als er tijdens het gebruik pijn optreedt en/
of je wordt onwel, moet het gebruik worden gestopt.

Reiniging

- Dit product moet buiten het bereik van kinderen
worden bewaard. Bovendien is het geen medisch
product of een product met medische of andere
heilzame werking.

De Satisfyer Men is zeer gemakkelijk te reinigen: je
neemt het opzetstuk uit zijn omhulsel en spoelt het
grondig met warm water en een milde zeep, je kan het
zelfs binnenste buiten keren. Daarna laat je het volledig
aan de lucht drogen alvorens je het weer opbergt.

- Het inzetstuk van de Satisfyer Men niet op poreuze
oppervlakken of materialen plaatsen omdat deze olie
kan afgeven. Het betreft bijvoorbeeld steen, stoffen en
onbeschermde houtoppervlakken.

Voor de optimale reiniging en hygiënische desinfectie adviseren we na het uitwassen om een speciale
speeltjesreiniger te gebruiken zoals de Satisfyer Men
Reiniger – deze vind je bij de verdeler of eventueel op
www.satisfyer.com. Na een korte inwerktijd kan je deze
heel eenvoudig met een zachte, pluisvrije en schone
doek afwrijven. Een regelmatige reiniging verlengt de
houdbaarheid van het speeltje.

Disclaimer
Het gebruik van dit product gebeurt op eigen risico.
Noch Triple A Import GmbH., noch hun verdelers zijn
verantwoordelijk of aansprakelijk met het oog op het
gebruik van dit product. Verbeteringen van het model
kunnen zonder aankondiging vooraf gebeuren.

Bestrooi je speeltje na elke reiniging met het Satisfyer
Men verzorgingspoeder, dat je ook op satisfyer.com
vindt, tot het overal bedekt is. Het onderhoudt het
inzetstuk en houdt het lang als nieuw.

Opslag
Stel de Satisfyer Men niet bloot aan directe zonnestralen en vermijd extreme hitte. Het inzetstuk wordt
het beste in zijn omhulsel bewaard – bij gesloten
deksel is het daar ideaal beschermd tegen stof. Let
erop dat het inzetstuk volledig droog is alvorens je het
voor opslag bewaart.

Materiaal
TPE, ABS, silicone
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Materiaal: Materiaal: TPE, ABS
Triple A Import GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com
Alle rechten voorbehouden Geproduceerd in China.
Ontworpen en ontwikkeld in Duitsland.

