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De Satisfyer Pro Plus Vibration maakt binnen de minuten verschillende en zeer intensieve orgasmen mogelijk. Zijn ovale 
opzetkop combineert de bewezen Revolutionary Air Pulse Technology van de Satisfyer met een krachtige vibratie en 
zorgt zo voor de extra kick aan lust. De beide motoren kunnen onafhankelijk van elkaar worden gestuurd en maken zo 
individueel genot mogelijk.

Functies/bediening 
De Satisfyer Pro Plus Vibration is een pure clitorisstimulator. Door de dubbele stimulatie met verschillende technieken 
maakt hij adembenemende orgasmen mogelijk.

Spreid de schaamlippen met de vingers lichtjes uit elkaar om de clitoris vrij te maken, zo kan je de drukgolfstimulator 
perfect positioneren. De opzetkop moet dan zo op je clitoris liggen dat ze zich binnen de uitholling bevindt. Als je de 
ideale positie hebt gevonden, hoef je het speeltje niet meer te bewegen.

Tip: Een intensere pulsatie bereik je met het gebruik van de Satisfyer Pro Plus Vibration onder water (bijv. onder de 
douche of in bad).

Druk de kleine, ronde knop Aan/Uit ongeveer 2 seconden in om de drukgolfstimulatie van het speeltje op de laag-
ste stand te activeren. De intensiteit regel je vervolgens met ‚+‘ en ‚-‘. Drukken op ‚+‘ verhoogt de intensiteit met een 
stand, terwijl drukken ‚-‘ de intensiteit weer verlaagt. Kies vrij tussen 11 intensiteitstanden.

De vibratieprogramma‘s van de Satisfyer Pro Plus Vibration regel je via het afzonderlijke golfsymbool: Druk de knop 
gedurende circa 2 seconden in om de vibratie te activeren. Met elke klik wissel je het ritme, je kan vrij tussen 10 pro-
gramma‘s kiezen. Opnieuw ingedrukt houden van de knop deactiveert de vibratie weer.

Gebruik met glijmiddel
Met een glijmiddel op waterbasis is de toepassing nog aangenamer, aangezien de aanrakingen soepeler zijn en er 
geen wrijving ontstaat. Op www.satisfyer.com vind je een selectie glijmiddelen die optimaal afgestemd zijn op het 
gebruik met Satisfyer producten en je lustbeleving extra stimuleren. Daartoe behoren volgende soorten:
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Satisfyer Gentle Warming - A tingling sensation
Satisfyer Gentle Warming is een glijmiddel dat speciaal op de behoeften van de vrouw is afgestemd en dus haar 
bevrediging op een heel nieuw niveau kan brengen. Het glijmiddel is de ideale ondersteuning voor explosieve 
orgasmes, waarvan je niet genoeg kunt krijgen. Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150 ml. Dit is genoeg voor 
lange tijd, maar heeft ook het perfecte formaat voor op reis.

Satisfyer Gentle - A classic smooth feeling
Satisfyer Gentle is een glijmiddel dat aan te bevelen is voor iedereen die het liefst geen glijmiddel zou gebruiken: Het 
verenigt de voordelen van een glijmiddel met een zachte receptuur, die alleen voor verhoogd glijgenot zorgt en geen 
overbodige ingrediënten bevat. Op die manier wordt het natuurlijke plezier niet beïnvloed, maar kun je wel van de 
soepelheid	profiteren.	Je	kunt	het	kopen	in	een	hoeveelheid	van	150	ml.	Dit	is	genoeg	voor	lange	tijd,	maar	heeft	ook	
het perfecte formaat voor op reis.

Satisfyer Gentle Light - For a silky sensation
Satisfyer Gentle Light is een intieme belevenisgel, die dankzij de zijdeachtige receptuur zacht en sensueel aanvoelt. Dit 
laat een zacht gevoel op de huid achter, waardoor de stimulatie bijzonder goed wordt waargenomen. Je kunt het kopen 
in een hoeveelheid van 150 ml. Dit is genoeg voor lange tijd, maar heeft ook het perfecte formaat voor op reis.

Reiniging 
De Satisfyer Pro Plus Vibration is waterdicht en zeer eenvoudig te reinigen: met een wattenstaafje zelfs zonder proble-
men in de douche.

Opgelet: Voor elke reiniging moet verzekerd zijn dat het speeltje niet met de laadkabel verbonden is en op het stroom-
circuit is aangesloten aangezien vloeistof op het laadcircuit beschadigingen kan veroorzaken en een gevaar voor de 
gezondheid kan vormen!

Voor de optimale reiniging adviseren we een speciale toy-reiniger zoals TOYsterile (www.toysterile.com) – deze vind 
je in de vakhandel. Na een korte inwerktijd kan je deze heel eenvoudig met een zachte, pluisvrije en schone doek 
afwrijven.

Een regelmatige reiniging kan de houdbaarheid van het speeltje verlengen.

Opslag
Stel de Satisfyer Pro Plus Vibration niet bloot aan directe zonnestralen en vermijd extreme hitte. Het bewaren moet 
apart van andere speeltjes op een stofvrije plaats gebeuren.

Materiaal 
Silicone, ABS

Specificaties
Opladen:  ca. 2 uur  
bewaartemperatuur:  -5°C – 60°C 
Maximale laadstroom:  500 mA 
Batterij:  Li-Ion-3.7 V 
Accucapaciteit:  450 mAh 
Laadspanning:  5 V 
Gebruiksduur:  ca. 120 min 
interface:  USB 

laden 
Het speeltje kan worden herladen en maakt een eenvoudige en draadloze bediening mogelijk.

Voor de eerste toepassing moet het volledig worden opgeladen. Hiervoor gebruik je de bijgevoegde USB-laad-
kabel: de kabel moet met beide magnetische contacten op de daarvoor voorziene metalen contactpunten van het 
speeltje	docken.	Als	de	laadkabel	niet	van	zelf	fixeert,	verbind	het	dan	met	het	stroomcircuit	en	wacht	een	tijdje,	de	
magneetwerking wordt daardoor weer geactiveerd en de contacten verbinden zich automatisch. Tijdens het laden 
knippert de led. Is het laadproces afgesloten, brandt deze permanent. Belangrijk: Het eerste laadproces kan tot 
acht uur duren.
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Probleemoplossing
Bij fouten of bedieningsmoeilijkheden rond de werking van het speeltje druk je 5 seconden op de onderste bedienings-
knop. Als het toestel nog niet functioneert, neem je contact op met: support@satisfyer.com.

Aanwijzingen voor het verwijderen van de apparaten en WEEE in Europa
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.

Instructies omtrent batterijen/accu‘sIn verband met de verkoop van batterijen en accu‘s zijn wij conform de Europe-
se 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 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 bat-
terijen 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:

Cd = Batterij bevat cadmium 
Hg = Batterij bevat kwikzilver 
Pb = batterij bevat lood

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 afvalverwij-
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deraars 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.

Waarschuwingen
-  Piercings of juwelen aan de clitoris voor gebruik verwijderen.

-  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.

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

-  Wisselende omgevingstemperaturen (bijv. na transport) kunnen leiden tot condenswatervorming. Hierbij enkele 
uren wachten tot het product zich heeft aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur en pas daarna in 
werking nemen.

-  Warmteontwikkeling in het bereik van de motor is normaal.

-  Voor het opladen enkel de originele usb-laadkabel gebruiken.

-  Product niet in de ontladen toestand opslaan. Regelmatig gebruik garandeert de duurzaamheid van de accu‘s.

-  Product niet in werking nemen en niet opladen bij ongewone warmteontwikkeling en/of mechanische beschadi-
gingen/opvallendheden (verkleuring, ongewoon uitzicht, deformatie enz.).

-  Door ondeskundige behandeling kunnen accu‘s ongecontroleerd exotherm reageren. Bij het optreden van 
dit gevaar de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen treffen en het volledige product onmiddellijk deskundig 
verwijderen.

Cd HgPb
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- Product niet in het vuur gooien.

- Product niet met geweld openen.

-  Geen spitse voorwerpen in het product steken.

-  Product niet in de felle zon opslaan (bijv. in de auto).

-  Bij ontsteking/brand niet met water blussen.

-  Veiligheidsschakeling van de accu verhindert overladen en diepontlading.

-  Als de bedrijfsindicatie (led) niet brandt, product van het stroomnetwerk loskoppelen.

-  Kaarten met magneetstrip (bijv. creditcard) niet in de buurt van het product brengen aangezien deze door de op 
het product bevindende magneten kunnen worden beschadigd.

-  Magneetvelden kunnen mechanische en elektronische componenten zoals pacemakers beïnvloeden. Product niet 
direct boven de pacemaker gebruiken. Contacteer voor meer informatie je behandelende arts.

-  Tijdens het laden mag het product niet worden gebruikt of in contact met vloeistoffen worden gebracht. Contac-
ten, stekkers en bussen moeten droog en schoon zijn.

-  Na elk laden van de laadkabel van het stroomcircuit loskoppelen, om eventuele schade te vermijden.

-  Stimuleer een bereik niet langer dan 15 minuten.

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.

NL



Materiaal: Silicone, ABS 

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Duitsland

www.satisfyer.com, info@satisfyer.com

Alle rechten voorbehouden. Geproduceerd in China. Ontworpen en ontwikkeld in Duitsland.

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/0281457 A1, CA 2,943,097 A1, AU 2016208327 A1,  
JP	2017-185220	A,	WO	2017/174607	A1,	CN	107280939	A,	BR102016023617-7)	


