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Met de Satisfyer Pro Penguin kunt u binnen
een paar minuten meerdere, ongelooflijk
intense orgasmes krijgen. Door de ovale
kop, Revolutionary Air Pulse Technology
contactloze massage zorgt het voor een extra
kick van genot.

Functies/bediening

Druk ongeveer 2 seconden op het knopje met
de 4 golven om het speeltje aan te zetten.
Hierdoor wordt de Satisfyer Pro Penguinop
de laagste massagestand geactiveerd.
Breng je schaamlippen iets opzij om je clitoris
bloot te leggen. Zet de kop van het speeltje
op je clitoris, zodat je clitoris gemakkelijk in
het holle gedeelte rust. Als je eenmaal de ideale positie hebt gevonden, hoef je het speeltje
niet meer te bewegen.
Tip: Door de Satisfyer Pro Penguin onder
water (bijv. onder de douche of in bad) te
gebruiken, kun je nog intensere pulsatie
bereiken.
Eenmaal ingeschakeld kan de intensiteit van
de vibraties worden aangepast aan jouw
voorkeuren. Daarvoor druk je op het knopje
met de 4 golfsymbolen om de intensiteit te
verhogen; je drukt op het knopje met de 2
golfsymbolen om de intensiteit te verlagen.
Je kunt uit 11 verschillende intensiteitsniveaus
kiezen. Om het speeltje uit te schakelen druk
je ongeveer 2 seconden op het knopje met
de 4 golfsymbolen.

Gebruiken met glijmiddel

Het gebruik van een glijmiddel op waterbasis is nog comfortabeler, omdat de
aanraking soepeler is en er absoluut geen
wrijving is. Op www.satisfyer.com vind je
een selectie aan glijmiddelen, die optimaal
zijn aangepast voor gebruik samen met
Satisfyer-producten en die je genotservaring
nog versterken. Een paar voorbeelden uit het
assortiment:

2

Satisfyer Gentle Warming - Een tintelende
sensatie
Satisfyer Gentle Warming is een glijmiddel
dat speciaal is ontworpen om tegemoet te
komen aan de behoeften van vrouwen, en
brengt haar bevrediging zo tot een compleet
nieuw niveau. Het glijmiddel vormt de ideale
ondersteuning voor explosieve orgasmes,
waar je niet genoeg van kunt krijgen. Je kunt
het kopen in een hoeveelheid van 150 ml,
dat dankzij de krachtige uitwerking heel lang
meegaat, maar het is ook de perfecte maat
om mee op reis te nemen.
Satisfyer Gentle - Een klassiek, glad gevoel
Satisfyer Gentle is een glijmiddel dat wordt
aanbevolen voor iedereen die liever helemaal geen glijmiddel gebruikt: Hierin worden
de voordelen van een glijmiddel gecombineerd met een uitgelezen formule die alleen bedoeld is om je ‚gesmeerde‘ genot te vergroten. Het heeft geen onnodige ingrediënten. En
dus kun je toch profiteren van de soepelheid,
zonder het natuurlijke genot te beïnvloeden.
Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150
ml, dat dankzij de krachtige uitwerking heel
lang meegaat, maar het is ook de perfecte
maat om mee op reis te nemen.
Satisfyer Gentle Light - Voor een zijdeachtig gevoel
Satisfyer Gentle Light is een intieme gel die
dankzij de zijdeachtige formule zacht en
sensueel aanvoelt op de huid. Het laat een
gevoelige huid achter, waardoor de stimulatie bijzonder opwindend is. Je kunt het kopen
in een hoeveelheid van 150 ml, dat dankzij
de krachtige uitwerking heel lang meegaat,
maar het is ook de perfecte maat om mee op
reis te nemen.
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Reinigen

Het speeltje is waterproof en heel gemakkelijk
te reinigen.
Let op: Zorg voor het schoonmaken dat
het speeltje niet meer is verbonden met de
oplaadkabel of het elektriciteitsnet, anders
kunnen de vloeistoffen schade toebrengen
aan het oplaadcircuit en een risico voor de
gezondheid vormen!
Wij adviseren een speciale toy cleanser,
bijvoorbeeld TOYsterile (www.toysterile.com)
voor optimale reiniging - deze is verkrijgbaar
bij de specialistische detailhandel. Na een
korte inwerktijd kun je het gemakkelijk afvegen met een zachte, schone, niet pluizende
doek. Regelmatig reinigen kan de duurzaamheid van het speeltje verlengen.

Opbergen

Stel het speeltje nooit bloot aan direct zonlicht
en vermijd extreme hitte. Het moet apart
van andere speeltjes, op een stofvrije plek
worden opgeborgen.

Materiaal

Silicone, ABS plastic

Specificaties
Bewaartemperatuur:
Voltage voor opladen:
Maximale stroomsterkte
voor opladen:
Accu:
Capaciteit accu:
Opladen:
Gebruikstijd:
Interface:

-5°C–60°C
5V
500 mA
Li-Ion
220 mA/h
ong. 1,5 uur
ong. 160 min
USB

Opladen

Het speeltje kan worden opgeladen, waardoor het gemakkelijk draadloos kan worden
gebruikt
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Het moet voor het eerste gebruik volledig
worden opgeladen. Gebruik daar de bijgesloten USB-lader voor: Beide magnetische
contactpunten aan de kabel moeten op de
respectievelijke metalen contactpunten op het
speeltje worden aangesloten. Als de laadkabel niet vanzelf contact maakt, moet het aan
het elektriciteitsnetwerk worden aangesloten.
Wacht even tot de magneten opnieuw geactiveerd zijn en de contactpunten automatisch
contact maken. Het LED-lampje gaat tijdens
het opladen aan en uit. Het brandt ononderbroken als het apparaat is opgeladen.
Belangrijk: De eerste keer opladen kan tot
acht uur duren.

Oplossen van problemen

Oplossen van problemen Als er een storing
optreedt of je moeite hebt met een van de
functies van het speeltje, druk je 5 seconden
lang op het knopje aan de onderkant. Als het
apparaat dan nog niet werkt, kun je contact
met ons opnemen via support@satisfyer.com.

Aanwijzingen voor het verwijderen van de apparaten en
WEEE
Dit elektrische apparaat is na 13 augustus
2005 voor het eerst in de handel gebracht.
De geleverde elektrische apparaten en
elektrische onderdelen mogen volgens de
Europese WEEE-richtlijnen en de nationale
voorschriften niet bij het huisvuil terechtkomen. Ze moeten na de technische levensduur
naar gemeentelijke verzamelpunten worden
gebracht, zodat een milieuvriendelijke afvoer
gegarandeerd is.
Aanwijzingen inzake de batterijen/accu
In verband met de verkoop van batterijen en
accu‘s zijn wij conform de Europese voorschriften verplicht om jou als gebruiker op het
volgende te wijzen: Je bent wettelijk verplicht
om batterijen en accu‘s terug te brengen. Je
kunt deze na gebruik naar ons terugsturen
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of naar een inzamelpunt van de gemeente
of naar de winkel brengen. De batterijen en
accu‘s worden als volgt aangeduid:

Deze symbolen betekenen dat de verbruiker
batterijen en accu‘s niet met het huisvuil mee
mag geven, en dat batterijen met schadelijke
stoffen erin en van een van deze tekens zijn
voorzien, samengesteld uit een doorgestreepte vuilnisbak en een chemisch symbool voor
de classificering als uitslaggevend zwaar
metaal in aanmerking komen. De hierboven
genoemde symbolen betekenen respectievelijk:
Pb = batterij bevat lood
Cd = Batterij bevat cadmium
Hg = Batterij bevat kwikzilver
Aanwijzing bij lithiumbatterijen/accu‘s:
Lithium-batterijen en -accu‘s zijn te herkennen aan het chemische teken „Li‘. Naast de
hierboven vermelde informatie wijzen we op
het volgende: Let er bij het terugsturen van
lithiumbatterijen of -accu‘s of het afgeven op
verzamelpunten voor oude batterijen bij de
winkel en bij openbaar-wettelijke afvalverwijderaars op dat de batterijen of accu‘s
volledig leeg zijn. Bovendien vragen we je
om de met het symbool ‚+‘ en ‘-‘ gemarkeerde contactvlakken van de batterijen of accu‘s
met tape te isoleren om elk brandgevaar te
vermijden. De reden hiervoor is dat bij niet
volledig ontladen batterijen voorzorgsmaatregelen tegen kortsluitingen moeten worden
genomen.
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Waarschuwingen

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Verwijder voor gebruik alle piercings of
sieraden in de buurt van de clitoris.
Gebruik het apparaat niet als de huid
geïrriteerd of beschadigd is. Stop
onmiddellijk als je tijdens het gebruik
ongemak of pijn ervaart.
Dit product moet buiten bereik van
kinderen worden gehouden. Ook is dit
geen medisch product of een product
met een helend effect.
Veranderingen in de omgevingstemperaturen (bijv. na vervoer) kunnen
leiden tot de vorming van condensatie.
Wacht in dat geval voor gebruik een
aantal uren tot het product zich aan de
nieuwe omgevingstemperatuur heeft
aangepast.
Het ontstaan van warmte in de buurt
van de motor is normaal.
Gebruik alleen de originele USB-kabel
om op te laden.
Berg het product niet op als het niet
geladen is. Bij regelmatig gebruik gaan
de batterijen langer mee.
Gebruik het apparaat niet en laad het
niet op bij ongewone warmte en/of
mechanische schade/abnormaliteiten (verkleuring, ongewoon uiterlijk,
vervorming enz.)
De oplaadbare batterijen kunnen bij
onjuist gebruik een ernstige, ongecontroleerde exotherme reactie vertonen.
Neem de normale voorzorgsmaatregelen als dit optreedt en voer het product
onmiddellijk op een behoorlijke manier
af.
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•

Gooi het product niet in het vuur.

•

Open het product niet.

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Prik niet met puntige objecten in het
product.
Bewaar het product niet in zonlicht (bijv.
in de auto).
Blus in geval van ontbranding/brand
niet met water.
De beschermknop van de oplaadbare
batterij voorkomt overladen en te ver
ontladen.
Haal de stekker uit het stopcontact als
het display (LED) niet oplicht.
Leg geen kaarten met magnetische
strips (bijv. creditcards) in de buurt van
het apparaat; deze kunnen worden
beschadigd door de magneten op het
product.
Magnetische velden kunnen mechanische en elektronische componenten als
een pacemaker beïnvloeden. Gebruik
het product niet recht boven de pacemaker. Neem voor overige informatie
contact op met uw zorgadviseur.
Het product kan in opgeladen toestand
onder water worden gebruikt en mag
in contact komen met vloeistoffen. Contactpunten, stekkers en stopcontacten
moeten droog en schoon zijn.
Koppel om schade te voorkomen de
oplaadkabel na elke keer opladen af
van het elektriciteitsnetwerk.
Stimuleer een gebied niet langer dan
15 minuten.
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Disclaimer

Gebruik van dit product is op eigen risico.
„Satisfyer“, EIS GmbH, EIS Inc. en de
individuele detailhandelaars accepteren geen
aansprakelijkheid voor het gebruik van dit
product. Er kunnen zonder voorafgaande
aankondiging verbeteringen aan het product
worden aangebracht.
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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)

