
 

 

 סטיספייר פרו דלוקס

 סטיספייר פרו דלוקס מאפשר אורגזמות מרובות וחזקות במיוחד בתוך דקות.

. המכשיר מגרה את הדגדגן ועדין בשילוב עיצוב דיסקרטי 2המכשיר כולל את כל היכולות של סטיספייר פרו 

 בעזרת טכנולוגיית הואקום הייחודית של סטיספייר.

 הוראות שימוש

השפתיים החיצוניות מעט על מנת לחשוף את הדגדגן. להצמיד את הראש האליפטי לגוף, כך יש לפשק את 

 שהדגדגן מונח בצורה נוחה במרכזו החלול של ראש המכשיר ולהפעיל את המכשיר.

גלים  4שניות בכדי להפעיל את המכשיר במצב הכי נמוך והשתמשי בכפתור ה , 2גלים כ 4עם ה לחצי על הכפתור 

רמות עוצמה שונות בכדי  11גלים להחלשת העוצמה. המכשיר מגיע עם  2מה ובכפתור עם הלהגברת העוצ

 שתוכלי לבחור בכל רגע בדיוק את העוצמה הרצויה.

  ניקיון

עמיד במים וקל לניקוי. אפשר אפילו להשתמש במקלון צמר גפן לניקוי הראש. כיסוי הסיליקון של   SATISFYERה 

 לשטיפה במים וסבון. הראש של המוצר ניתן לפירוק ו

 .ID TOY CLEANERלניקוי מיטבי אנו ממליצים על חומרי ניקוי יעודיים לניקוי אביזרי מין כמו 

 אחסנה

הרחק מקרני השמש ובטמפרטורה קרירה. יש לאחסן בנפרד מצעצועי מין אחרים  –מוצל יש לאחסן במקום 

 בסביבה נטולת אבק.

 חומרים

 ABSסיליקון 

 טכני מפרט

-Li סוללה:              500mA :מקסימלי טעינה מתח     60 -5°-  :טמפרטורת אחסון        כשעה וחצי. :הטענהזמן 

Ion     

 USB ממשק:דק'    160-כ זמן שימוש סוללה:                    5V מתח טעינה:          220mAh קיבולת סוללה:

 

 

 

 



 

 

 טעינה

לוודא כי הסוללה טעונה במלואה לפני  חשובמכיל סוללה נטענת המאפשרת שימוש אלחוטי קל ונוח . ר וצהמ

המצורף. יש לקרב את המגנטים שבקצה כבל הטעינה  USBטעינת המוצר באמצעות כבל ה השימוש הראשוני. 

את האפקט  לתחתית המכשיר. הכבל יתחבר עצמאית. אם הכבל לא התחבר, יש לחברו למקור כח אשר יפעיל

הטענה ראשונית עשויה המגנטי. נורת הלד תהבהב בזמן שהסוללה נטענת. בסיום הטעינה הנורה תשאר דלוקה. 

 שעות. 8לארוך עד 

 תקלות

שניות  5או במקרה שיש קושי להפעיל את המכשיר יש ללחוץ על כפתור ההפעלה במשך  במקרה של תקלה

או עם היצרן:    service@satisfyer.co.ilשר עם היבואן: רצופות. אם המכשיר עדיין לא עובד נא ליצור ק

service@satisfyer.com  

 פסולת

עפ"י חוק יש להקפיד להשליך מכשירי חשמל ישנים וסוללות במיכלי איסוף המיועדים לכך לצורך מיחזור. ניתן 

להחזירם לחנות ממנה נרכשו. אין להשליך את הסוללות או המכשיר המשומש המכילות ליטיום יחד עם הפסולת 

 הביתית. 

 אזהרות

  לפני השימוש.יש להסיר עגילים, תכשיטים או פירסינג מאזור הדגדגן 

  אין להשתמש במוצר על עור פצוע או מגורה. במקרה שבו חשים בכאב או אי נוחות בשימוש במכשיר

 יש להפסיק את השימוש מייד.

  יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים. המוצר אינו אביזר רפואי, הוא אינו ניחן באפקט רפואי

 או טיפולי.

 צוניים עשויים לגרום להיווצרות עיבוי של מים במוצר. במקרה כזה שינויי אקלים ושינויי טמפרטורה קי

יש להמתין מספר שעות על מנת לאפשר למוצר להתאים עצמו לטמפרטורה החדשה, בטרם 

 השימוש. 

 .התחממות המכשיר בעת הפעלתו הינה נורמאלית 

  אין להטעין את המוצר בכבלUSB .שאינו מקורי 

 ה. שימוש תדיר מבטיח את אריכות ימי הסוללה.אין לאחסן את המוצר כשהסוללה ריק 

   ,אם המוצר מתחמם בצורה קיצונית או ניכרים בו שינויים מכאניים או אחרים )לדוגמא: שינוי בצבע

 בצורה, עיוותים וכו'( אין לטעון אותו או להפעילו.

  יציבה של יש להטעין את הסוללות כמוסבר. אם הסוללות נטענות בצורה שגויה, תיתכן תגובה בלתי

 פליטת חום מהסוללות. במקרה כזה יש לנהוג בזהירות ולהשליך את המוצר כמתואר לעיל.

 .אין להשליך את המוצר לאש 

 .אין לפתוח את המוצר בכוח 

 .אין לנקב את גוף המוצר בחפץ חד 

 .)אין להניח את המוצר בשמש )לדוג' ברכב 

 .אם המוצר מתלקח, אין לכבות אותו עם מים 

 במעגל חשמלי המונע מהסוללות להטען יתר על המידה ולהתרוקן לחלוטין. המוצר מצוייד 

 .אם נורית ההפעלה לא נדלקת יש לנתן את המוצר ממקור הזרם 

mailto:service@satisfyer.co.il
mailto:service@satisfyer.com


 

 

  אין להניח כרטיסים עם פס מגנטי )לדוג' כרטיסי אשראי( ליד המוצרכיוון שהפס המגנטי יכול להפגע

 מהמגנטים שבמוצר.

 עולתם התקינה של רכיבים מכאניים ואלקטרוניים, כגון קוצבי שדות מגנטיים עשויים להשפיע על פ

 לב. אין להניח את המוצר ישירות מעל לקוצב לב. יש להיוועץ ברופא המטפל.

  אין להשתמש במוצר בזמן ההטענה שלו. יש להרחיקו מנוזלים בזמן ההטענה. המחברים,  –אזהרה

 הכבל והמכשיר כולו צריכים להיות יבשים בזמן ההטענה.

 .יש לנתק את כבל הטעינה לאחר טעינת המוצר על מנת למנוע נזק פוטנציאלי 

  דקות רצוף. 15אין לגרות אזור אחד יותר מ 

 כתב ויתור

והיבואן אימפורט מאסטר או נקודות  Satisfyerהשימוש במוצר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד. היצרן 

וצר זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשפר את המכירה השונות מתנערים מכל אחריות ביחס לשימוש במ

 המוצר, מבלי ליידע על כך מראש. 

 אחריות

חודשים מיום הרכישה למכשירים אשר נרכשו  12-אימפורט מאסטר, )היבואן( מעניק בזאת אחריות למוצר ל

 בישראל בלבד ומתחייב לתקן / להחליף מוצר תקול אשר יעמוד בתנאים הבאים:

  חשבונית קנייה וימסור את המכשיר לתיקון במעבדת היבואן.הרוכש יציג 

 .האחריות לא חלה על הראש מסיליקון )גומיה לבנה(. ניתן לרכוש ראשים חדשים בנקודות המכירה 

 .האחריות לא חלה על כבל ההטענה. ניתן לרכוש כבל חדש בנקודות המכירה 

  ,רשלנות, או כח עליון.האחריות לא חלה על תקלה כתוצאה מנפילה או משבר במכשיר 

 .האחריות לא חלה במקרה שהמכשיר נפתח ע"י אדם שאינו טכנאי מוסמך של היצרן 

  האחריות לא חלה במקרים של שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן המובאים במדריך זה ו/או שימוש

 שלא בהתאם לייעוד המוצר, ו/או שימוש לא סביר במוצר.

  בישראל.האחריות תקפה רק למוצרים שנרכשו 

  האחריות אינה חלה על הסוללה הנטענת של המכשיר. יש להקפיד להטעין את המכשיר בהתאם

 להוראות היצרן המובאים בחוברת זו.

 

 לצורך קבלת שירות, יש לפנות ליבואן בצרוף חשבונית קנייה:

 03-5231796ת"א טלפון: 150אימפורט מאסטר דיזנגוף 

importmaster@bezeqint.net  
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