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FI | Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen joulukalenterin sisäl-
tämien laitteiden ensimmäistä käyttöönottoa. Noudata erityisesti 
kappaleessa 3 esitettyjä varoituksia ja turvaohjeita sekä kappaleessa 
4 esitettyjä käyttöohjeita. Säilytä tämä ohjekirja, sillä se sisältää tär-
keät tiedot laitteiden turvallisesta käytöstä sekä tekniset ja lakisäätei-
set tiedonantovelvoitteet, jotka voivat olla tarpeellisia myöhempänä 
ajankohtana. 

1) Tuotteiden käyttö*

LUUKKU 1: HIERONTAÖLJY “WINTERZAUBER”, 100 ML
KÄYTTÖ: Tämä hierontaöljy soveltuu paitsi kumppanin hierontaan 
myös ihon kosteuttavaan hoitoon. Kaada pieni määrä öljyä kämme-
nelle ja lämmitä sitä hieromalla käsiä yhteen. Hiero öljy kumppanisi 
iholle pehmein, pyörivin liikkein. Jos käytät tätä öljyä osana päivittäistä 
ihonhoitoasi, levitä sitä ohut kerros kehollesi ja hiero se kevyesti ihoosi. 
Odota ennen vaatteiden päälle pukemista, että öljy on täysin imeyty-
nyt ihoon, jotta se ei tahraisi vaatteita. • Tuotetiedot:  Sisältö (ml): 100, 
bruttopaino (g): 136 • Ingredients (INCI): Helianthus Annuus Seed Oil, 
Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis 
Oil, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral • Huomaa 
hierontaöljyn “parasta ennen” -merkintä. Tuote tulee käyttää kolmen 
kuukauden sisällä sen avaamisesta.

LUUKKU 2: SILIKONINEN PENISRENGASSETTI
KÄYTTÖ: Näillä renkailla voidaan stimuloida penistä. Setti koostuu 
kolmesta erikokoisesta penisrenkaasta sekä säädettävästä penisren-
kaasta, jossa on pitolenkki. Voit siis käyttää joko vain yhtä rengasta 
kerrallaan tai kokeilla kaikkien renkaiden yhtäaikaista käyttöä pe-
niksen eri kohdissa. Halkaisijaltaan suurinta tai kooltaan säädettävää 
penisrengasta voidaan käyttää myös kivesrenkaana. Penisrenkaiden 
tiukan otteen ansiosta veri pakkautuu penikseen, mikä on omiaan 
viivyttämään orgasmin tuloa. Aseta penisrengas lepotilassa olevan 
peniksen juureen. Samassa tilassa saat sen myös vedettyä penik-
sestä helpoiten pois. Mikäli koet kipua tai tunnet olosi huonoksi en-
nen erektion keston päättymistä, venytä ja liu’uta penisrengas pois 
paikaltaan sormien avulla. Jos renkaan käytöstä jää punertavia tai 
sinertäviä mustelmia, suosittelemme lopettamaan tuotteen käytön 
kokonaan. Mikäli sinulla on verisuoni-, hermosto- tai verenhyytymis-
tauti taikka diabetes, käänny lääkärin puoleen ennen tuotteen käyttö- 
önottoa. Penisrengas ei ole ehkäisyväline eikä se suojaa raskaudelta 
tai sukupuolitaudeilta. • Tuotetiedot: Bruttopaino (g): 30; nettopaino 
(g): 22; halkaisija min. (mm): 30; halkaisija maks. (mm): 60  • Materiaali: 
silikoni/ABS-muovi

LUUKKU 3: AISTEJA KIHELMÖIVÄ SULKAKUTITIN
KÄYTTÖ: Sulkakutitin stimuloi koko kehoa hellällä kosketuksellaan. 
Poista kutittimen sulkaosaa suojaava verkko. Sivele ja stimuloi sillä hel-
lästi kumppanisi kehoa. Älä käytä kutitinta silmien läheisyydessä. Älä 
niele tai työnnä sitä mihinkään kehon aukkoon. Laita sulkakutitin ta-
kaisin suojaverkkoon käytön jälkeen. Näin sen materiaali säilyy uuden-
veroisena.  • Tuotetiedot: Bruttopaino (g): 14; nettopaino (g): 11; pituus 
min. (mm): 380; pituus maks. (mm): 380 • Materiaali: PVC/keinosulka 
(polyesteri)

LUUKKU 4: KOOKAS SILIKONIVIBRAATTORI, 16,5 CM
KÄYTTÖ: Laite on tarkoitettu vaginan ja klitoriksen stimulaatioon. Vib-
raattorin liukuvoiteella kostutettu isompi varsi työnnetään sisään ja 
pienempi varsi asetetaan klitoriksen päälle. • Ohjaus: Paina vibraattorin 
pohjassa olevaa painiketta ottaaksesi sen käyttöön. Voit kytkeä tuot-
teen painikkeen avulla päälle tai pois päältä. • Paristo: Taita vibraattorin 
pitolenkki sivuun päästäksesi käsiksi patruunan paristokoteloon. Avaa 
se kääntämällä kotelon luukkua vastapäivään. Paristokotelon sisällä 
olevaa suojaliuskaa ei saa poistaa. Aseta pariston navat oikein päin ko-
teloon. Sulje sen jälkeen paristokotelon kansi. • Tuotetiedot: Bruttopaino 
(g): 89; nettopaino (g): 86 pituus min. (mm): 165; pituus maks. (mm): 165 
varren pituus min. (mm): 100; varren pituus maks. (mm): 100 halkaisija 
min. (mm): 18; halkaisija maks. (mm): 27 • Materiaali: silikoni/ABS-muovi 
• Vesitiivis: kyllä • Virtalähde: 1 x Micro AAA -paristo

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen 
sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät käyttö- 
oppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät tie-
dot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

LUUKKU 5: TERÄSKUULILLA VARUSTETTU HIERONTAKÄSINE
KÄYTTÖ: Hierontakäsine on tarkoitettu koko kehon hierontaan. Sitä 
käytetään kädessä. Voit sujuvoittaa hierontaa käyttämällä käsineen 
kanssa hieman hierontaöljyä tai -voidetta. Pese käsineestä mahdolliset 
öljy- tai voidejäämät pois käytön jälkeen. • Tuotetiedot: Bruttopaino (g): 
203; nettopaino (g): 198; pituus min. (mm): 150; pituus maks. (mm): 150; 
leveys min. (mm): 50; leveys maks. (mm): 80 • Materiaali: PVC/ruostu-
maton teräs/ABS-muovi

LUUKKU 6: SATISFYER “HEAT CLIMAX” SOVELLUKSELLA JA 
LÄMMITYSTOIMINNOLLA
KÄYTTÖ: Satisfyer Heat Climax on vibraattori, jossa 
on sovellusohjaus ja lämmitystoiminto. Ergonomi-
sen muotoilunsa ansiosta se soveltuu ihanteellisesti 
sekä anaaliaukon että G-pisteen stimulaatioon. Jos 
käytät vibraattoria anaalisesti, muista rentouttaa ke-
hosi, käyttää riittävästi vesipohjaista liukuvoidetta 
ja käsitellä vibraattoria hellävaraisesti. Älä koskaan 
työnnä vibraattoria kokonaan sisään. Älä koskaan 
työnnä vibraattoria vaginaan heti anaalisen käytön 
jälkeen ennen kuin olet desinfioinut vibraattorin. • 
Ohjaus: Voit ohjata Satisfyer-laitettasi joko manuaali-
sesti tai maksuttoman Satisfyer Connect -sovelluksen avulla. Paina ON/
OFF-painiketta neljän sekunnin ajan, kunnes laite tärisee kaksi kertaa 
peräkkäin. Näin saat käynnistettyä vibraattorin Bluetooth-tilan ja yh-
distettyä sen sovelluksen kanssa. Mene Satisfyer Connect -sovelluksen 
kohtaan “Omat Satisfyerit” ja valitse haluamasi laite muodostaaksesi 
yhteyden. • Manuaalinen ohjaus: Heat Climaxin ohjauspaneelissa on 
kolme painiketta. Pidä renkailla ja ON/OFF-merkinnällä varustettua 
painiketta pohjassa noin kahden sekunnin ajan aktivoidaksesi laitteen 
värinätoiminnon. Voit poistaa laitteen värinätoiminnon käytöstä samal-
la tavalla. Painikkeen ylempää tai alempaa rengasta lyhyesti painamal-
la voit vaihdella 12 esiasetetun värinäohjelman välillä. Ohjauspaneelin 
keskellä oleva lämpömittaripainike ohjaa lämmitystoimintoa. Paina ky-
seistä painiketta kerran noin kahden sekunnin ajan aktivoidaksesi läm-
mitystoiminnon. Laitteen lämpeneminen kestää viisi minuuttia, minkä 
aikana sen LED-valo vilkkuu. Kun laite on lämmennyt kauttaaltaan, pa-
laa sen LED-valo tauotta. Voit aloittaa laitteen käytön myös ennen tätä. 
Poista lämmitystoiminto käytöstä pitämällä samaa painiketta kahden 
sekunnin ajan pohjassa. • Paristo: Laite on uudelleenladattava, mikä 
takaa sen helpon ja langattoman käytön. Laite on ladattava täyteen 
ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tähän tarkoitukseen on käytettävä 
vain mukana toimitettua USB-latauskaapelia. Voit käyttää sen kanssa 
tarvittaessa tavanomaista 5 V pistoketta. Ensimmäinen latauskerta voi 
kestää jopa kahdeksan tuntia. Latauskaapelin molemmat magneetti-
set kontaktit on kiinnitettävä laitteen metallisiin kontakteihin. Mikäli 
latauskaapeli ei kiinnity kunnolla, yhdistä se virtapiiriin ja odota hetki. 
Näin magneettivaikutus aktivoituu uudelleen ja kontaktit yhdistyvät 
toisiinsa automaattisesti. • Tuotetiedot: Virtalähde: litiumioniakku 3,7V; 
bruttopaino (g): 216; nettopaino (g): 213; pituus min. (mm): 210; pituus 
maks. (mm): 210 • Materiaali: lääketieteellinen silikoni, ABS-muovi • Ve-
sitiivis: kyllä (IPX7) • Latausaika: n. 3,5 h • Suurin latausteho: 500 mA  • 
Latausjännite: 5V • Akkukapasiteetti: 500 mAh • Akunkesto: n. 50 min 
• Säilytyslämpötila: –5°C - +60°C • Liitäntä: USB • Radiotaajuus: 2402 
MHz – 2480 MHz • Lähtöteho: +6 dBm.

Tuotenumero: 001661SF 
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld ilmoittaa tämän tuotteen olevan sovellet-
tavien Euroopan unionin direktiivien 2014/53/EU ja 

2011/65/EU asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukai-
suustodistuksen voi etsiä tuotenumeron tai tuotteen nimen perusteella ja 
ladata osoitteesta www.satisfyer.com/compliance.

LUUKKU 7: KOLMIOSAINEN SEKSIKÄS NOPPASETTI
Käyttö: Noppia voidaan käyttää inspiraationa eroottisen leikin yhtey-
dessä. Punainen noppa määrittää suoritettavan tehtävän ja sininen 
noppa tietyn kehonosan, jolla tehtävä suoritetaan. Vihreä noppa taas 
määrittää pelin tapahtumapaikan. Varo pienosia, älä niele niitä. • Tuo-
tetiedot: Bruttopaino (g): 53; nettopaino (g): 47 • Materiaali: ABS-muovi

LUUKKU 8: PENTHOUSE-BODY “NO TABOO”
Body on pestävä käsin • Tuotetiedot: Koot: S-L • Materiaali:: 92 % nailo-
nia ja 8 % elastaania

LUUKKU 9: BONDAGE-KÖYSI, 5 M
Käyttö: Köysi on tarkoitettu eroottisiin leikkeihin, ja sitä voidaan käyt-
tää koko kehon tai vain käsien ja nilkkojen sidontaan. Kehotamme aloit-
telijoita olemaan sitomatta kaulaa köydellä. Sido köysi kehon eri osien 
ympärille vain siinä tapauksessa, jos olet perehtynyt erilaisiin sidon-
tatekniikoihin. Pidä sakset lähettyvillä hätätilanteita varten ja testaa 
niiden toiminta ennen kuin aloitat minkään kehonosan sidonnan. Köysi 
on silloin tällöin pestävä 30-asteisessa vedessä joko koneessa tai käsin. 

Punainen Sininen Vihreä

Tickle Kutitus Neck Niska Bathtub Kylpyamme

Lick Nuoleminen Navel Napa Rug Matto

Suck Imu Nipples Nännit Table Pöytä

Rub Hierominen Penis Penis Kitchen Keittiö

Kiss Suukko Butt Takapuoli Sofa Sohva

Nibble Näykintä Vagina Vagina Bed Sänky
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• Tuotetiedot:  Bruttopaino (g): 84; nettopaino (g): 81; pituus min. (mm): 
5000; pituus maks. (mm): 5000 • Materiaali: puuvilla

LUUKKU 10: “ANAL RELAX FLUID”, 100 ML
Käyttö: Anal Relax Fluidilla on hieman puuduttava vaikutus, mikä ta-
kaa rentoutuneemman anaalisen leikin. Se on tarkoitettu ainoastaan 
ulkoiseen käyttöön eikä se sovellu käytettäväksi kondomin kanssa. 
Voit käyttää sitä sen sijaan seksilelujen kanssa. Ehkäisy ja infekti-
oilta suojautuminen: Tämä tuote ei ole ehkäisyväline eikä se sisällä 
spermisidisiä aineita tai anna suojaa infektioilta. Lisätietoja yhteen-
sopimattomista aineista tai allergeeneista löydät tuotteen etiketin 
kohdasta “Ingredients (INCI)”. Mikäli allergiareaktioita ilmenee, huuh-
tele tuotteen kanssa kosketuksissa ollut kohta runsaalla vedellä ja 
käänny tarvittaessa lääkärin puoleen. • Tuotetiedot: Sisältö (ml): 100; 
bruttopaino (g): 136 • Ingredients (INCI): Water Glycerin, Hydroxyethyl 
Cellulose, Phenoxy Ethanol, Panthenol, Allantoin, Aroma, Benzoic Acid, 
Benzocaine (0.1%), Propylenglycol • Huomaa tuotteen “parasta ennen” 
-merkintä. Tuote tulee käyttää kolmen kuukauden sisällä sen avaami-
sesta.

LUUKKU 11: PATRUUNA KAUKO-OHJAIMELLA
Käyttö: Laite on tarkoitettu vaginan ja klitoriksen stimulaatioon. Vesi-
pohjaisen liukuvoiteen avulla koet suurimman nautinnon. • Ohjaus: Paina 
laitteen +-painiketta niin kauan, kunnes värinätoiminto aktivoituu. Tällä 
painikkeella voit myös vaihdella värinäohjelmasta toiseen. Voit palata 
edelliseen ohjelmaan painamalla painiketta -. Nautinnollisen session jäl-
keen voit sammuttaa laitteen pitämällä +-painiketta hetken pohjassa. 
• Paristo: Avaa laitteen paristokotelo kääntämällä kotelon luukkua 
vastapäivään. Asettele paristot navat oikein päin koteloon. • Kauko-
ohjaimen paristot: Avaa kauko-ohjaimen paristokotelo painamalla 
kotelon luukkua ja liu’uttamalla sitä pois päin. Asettele paristot navat 
oikein päin koteloon. • Tuotetiedot: Bruttopaino (g): 60; nettopaino (g): 
57; pituus min. (mm): 80; pituus maks. mm): 80 halkaisija min. (mm): 24; 
halkaisija maks. (mm): 36  • Materiaali: ABS-muovi/PVC • Vesitiivis: ei • 
Virtalähde: 3 x Micro AAA -paristo (ei sisälly toimitukseen)

Tuotenumero: 022854TO
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld ilmoittaa tämän tuotteen olevan sovellet-
tavien Euroopan unionin direktiivien 2014/53/EU ja 

2011/65/EU asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukai-
suustodistuksen voi etsiä tuotenumeron tai tuotteen nimen perusteella ja 
ladata osoitteesta www.satisfyer.com/compliance.

LUUKKU 12: SORMIVIBRAATTORI MUKANA TULEVILLA PARISTOILLA, 
4,5 CM
Käyttö: Kiinnitä sormivibraattori sormeesi vaivattomasti sen pitolenkin 
avulla. Tämän jälkeen voit käyttää sitä koko kehon stimulointiin, mut-
ta vain ulkoisesti. Älä työnnä sitä mihinkään kehon aukkoon. • Ohjaus: 
Liu’uta vibraattorin liukusäädintä ottaaksesi sen käyttöön. Voit kytkeä 
tuotteen liukusäätimen avulla päälle tai pois päältä. • Paristo: Voit pois-
taa paristot sisältävän patruunan laitteesta sormien avulla. Paristoko-
telo on irrotettavissa sormenkynnellä. Paristojen välissä on suojaliuska. 
Poista se. Mikäli et saa poistettua sitä sormin, ota pinsetit avuksi. Mikäli 
paristot on vaihdettava, asettele ne navat oikein päin koteloon. • Tuote-
tiedot: Bruttopaino (g): 13; nettopaino (g): 10; pituus min. (mm): 45; pituus 
maks. (mm): 45; halkaisija min. (mm): 17; halkaisija maks. (mm): 17 • Ma-
teriaali: TPE-/ ABS-muovi • Vesitiivis: ei • Virtalähde: 1 x LR754-paristo

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen 
sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät kä-
yttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät 
tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

LUUKKU 13: KOOKOKSELTA TUOKSUVA HIERONTAKYNTTILÄ
Käyttö: Kynttilän vaha muuttuu lämmittäessä hoitavaksi öljyksi, jota 
voi käyttää kumppanin hierontaan. Sytytä kynttilä ja anna sen pa-
laa 15 minuutin ajan. Vahan muututtua nestemäiseen muotoon voit 
valuttaa sitä 30 sentin korkeudesta kumppanisi päälle ja hieroa sitä 
hellästi ihoon. • Varoitukset ja turvaohjeet: Sammuta liekki ennen 
öljyn käyttöä. Tarkista öljyn lämpötila ennen iholle laittamista. Älä 
anna kynttilän palaa helposti syttyvien esineiden päällä tai niiden lä-
heisyydessä. Pidä vähintään 30 cm etäisyys kahden liekin välillä. Älä 
koskaan jätä palavaa kynttilää ilman valvontaa. Pidä palava kynt-
tilä lasten ja eläinten ulottumattomissa. Jos olet allerginen jollekin 
alla luetelluista ainesosista, älä käytä tuotetta. Älä nielaise kynttilää. 
Vältä katsekontaktia sen kanssa. Älä koskaan aseta kyntti-
lää vetoisaan paikkaan ja pidä riittävä etäisyys syttyviin tava-
roihin (esim. kodintekstiilit, verhot). • Tuotetiedot: Sisältö (ml): 
15; bruttopaino (g): 20 • Ingredients (INCI): Sheavoi, palmuöljy, mehiläis-
vaha, parfyymi • Huomaa kynttilän “parasta ennen” -merkintä. Tuote 
tulee käyttää kolmen kuukauden sisällä sen avaamisesta.

LUUKKU 14: KRISTALLEIN KORISTELTU SILIKONINEN ANAALIDILDO, 7 CM 
Käyttö: Laite on tarkoitettu anaaliaukon stimulaatioon. Muista rentout-
taa kehosi, käyttää riittävästi vesipohjaista liukuvoidetta ja käsitellä 
dildoa hellävaraisesti. Älä koskaan työnnä dildoa kokonaan sisään. Älä 
koskaan työnnä dildoa vaginaan heti anaalisen käytön jälkeen ennen 
kuin olet desinfioinut dildon. • Tuotetiedot: Bruttopaino (g): 27; nettopai-
no (g): 24; pituus min. (mm): 70; pituus maks. (mm): 70; varren pituus min. 
(mm): 60; varren pituus maks. (mm): 60; halkaisija min. (mm): 10; halkai-
sija maks. (mm): 28 • Materiaali: silikoni/akryyli 

LUUKKU 15: PEHMUSTETUT METALLISET KÄSIRAUDAT
Käyttö: Käsiraudat on tarkoitettu nautinnollisiin sidontaleikkeihin. Suo-
sittelemme käsirautojen käyttöä pehmusteiden kanssa ihoärsytysten 
välttämiseksi. Käsiraudat voi tarvittaessa avata turvavivulla, mikäli kä-
sirautojen avain saattaisi hävitä. Ranteen ja käsirautojen välissä tulisi 
aina olla sormenpaksuinen väli, jotta iho ei jäisi puristuksiin. • Tuotetie-
dot: Bruttopaino (g): 61, nettopaino (g): 57 pituus min. (mm): 280; pituus 
maks. (mm): 280 • Materiaali: rauta/polyesteri 

LUUKKU 16: SOFT TOUCH -VIBRAATTORI LITISTETYLLÄ KÄRJELLÄ, 
12,5 CM
Käyttö: Laite on tarkoitettu vaginan ja klitoriksen stimulaatioon. Ve-
sipohjaisen liukuvoiteen avulla koet suurimman nautinnon. • Ohjaus: 
Käännä laitteen yläosaa johonkin suuntaan ottaaksesi sen käyttöön. 
Laitteen sivuilla olevat merkinnät viittaavat kolmeen eri asentoon. 
Laitteen ollessa asennossa “Open” voit avata sen ja laittaa paristot sen 
sisään. Laitteen ollessa asennossa “Off” se ei ole toiminnassa. Laitteen 
ollessa asennossa “On” värinätoiminto aktivoituu. • Paristo: Avaa lait-
teen paristokotelo kääntämällä kotelon luukkua vastapäivään. Asettele 
paristot navat oikein päin koteloon. • Tuotetiedot: Bruttopaino (g): 47; 
nettopaino (g): 46; pituus min. (mm): 125; pituus maks. (mm): 125; halkai-
sija min. (mm): 26; halkaisija maks. (mm): 26; • Materiaali: ABS-muovi • 
Vesitiivis: ei • Virtalähde: 1 x Micro AAA -paristo (ei sisälly toimitukseen)

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen 
sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät kä-
yttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät 
tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

LUUKKU 17: SATISFYER EGGCITED -MASTURBOINTIVÄLINE 
KERTAKÄYTTÖINEN
Käyttö: Laite on tarkoitettu peniksen ja erityisesti terskan stimulaation. 
Avaa muovikotelo ja poista pehmeä, karkearakenteinen hylsy. Erikois-
materiaalinsa (Hydro Active TPE) ansiosta laitteen käytön yhteydessä 
ei tarvitse liukuvoidetta: Pieni määrä vettä tai sylkeä riittävät takaa-
maan kiihottavan liukkaan kokemuksen. Tämä masturbointiväline on 
kertakäyttöinen. • Tuotetiedot: Bruttopaino (g): 44; nettopaino (g): 43; 
pituus min. (mm): 68; pituus maks. (mm): 68; halkaisija min. (mm): 52; 
halkaisija maks. (mm): 52 • Materiaali: TPE-/ABS-muovi

LUUKKU 18: HIERONTALAITE PAINEPISTETOIMINNOLLA
Käyttö: Laite on tarkoitettu hierontaan, ja sitä voidaan käyttää koko 
kehon alueella halutun kohdan rentouttamiseen. • Ohjaus: Hieronta-
laitteen voimakas värinä käynnistyy heti, kun olet asettanut sen jotakin 
kehonosaa vasten ja painanut sillä kyseistä kohtaa kevyesti. Liikkuvan 
vartensa ansiosta hierontalaite mukautuu kehosi muotoihin täydel-
lisesti. • Paristo: Voit ottaa laitteen käyttöön kahdella eri tavalla. Voit 
esimerkiksi liittää sen sähköverkkoon: Työnnä laitteen mukana tullut 
kaapeli pystysuorassa asennossa laitteeseen ja yhdistä USB-liitäntä 
tavanomaiseen 5 V pistokkeeseen. Laite on heti toimintakykyinen. • Va-
roitus: Tuote ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa! Kontaktien, 
pistokkeiden ja jakkien on pysyttävä kuivina ja puhtaina. Voit myös 
käyttää laitetta liittämättä sitä pistorasiaan. Noudata tätä varten 
seuraavaa paristojen asetteluohjetta: Avaa laitteen yläpäässä oleva 
paristokotelo kääntämällä kotelon luukkua vastapäivään. Asettele 
paristot navat oikein päin koteloon. • Tuotetiedot: Bruttopaino (g): 117; 
nettopaino (g): 95; korkeus min. (mm): 85; korkeus maks. (mm): 85; hal-
kaisija min. (mm): 62; halkaisija maks. (mm): 95 • Materiaali: ABS-muovi/
silikoni • Vesitiivis: ei

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen 
sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät kä-
yttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät 
tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

LUUKKU 19: HIERONTAÖLJY “KAMINKNISTERN”, 100 ML
Käyttö: Tämä hierontaöljy soveltuu paitsi kumppanin hierontaan myös 
ihon kosteuttavaan hoitoon. Kaada pieni määrä öljyä kämmenelle ja 
lämmitä sitä hieromalla käsiä yhteen. Hiero öljy kumppanisi iholle peh-
mein, pyörivin liikkein. Jos käytät tätä öljyä osana päivittäistä ihonhoi-
toasi, levitä sitä ohut kerros kehollesi ja hiero se kevyesti ihoosi. Odota 
ennen vaatteiden päälle pukemista, että öljy on täysin imeytynyt ihoon, 
jotta se ei tahraisi vaatteita. • Tuotetiedot:  Sisältö (ml): 100; bruttopaino 
(g): 136 • Ingredients (INCI):  Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja 
Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limone-
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ne, Eugenol, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral • Huomaa hierontaöl-
jyn “parasta ennen” -merkintä. Tuote tulee käyttää kolmen kuukauden 
sisällä sen avaamisesta.

LUUKKU 20: PENTHOUSE-BODYSTOCKING “WILD VIRUS”
Bodystocking on pestävä käsin. • Tuotetiedot: Koot: S-L • Materiaali:: 88 
% nailonia ja 12 % elastaania

LUUKKU 21: SATISFYER “ELASTIC JOY“
Käyttö: Satisfyer Elastic Joy on monitoimivibraattori. Ergonomisen 
muotonsa ja reilun taipuvuutensa ansiosta tätä vibraattoria voidaan 
käyttää lukuisin eri tavoin: Kokeile käyttää sitä penisrenkaana, lay-
on- tai parivibraattorina tai jonain muuna. Jos käytät vibraattoria 
anaalisesti, muista rentouttaa kehosi, käyttää riittävästi vesipohjais-
ta liukuvoidetta ja käsitellä vibraattoria hellävaraisesti. Älä koskaan 
työnnä vibraattoria kokonaan sisään. Älä koskaan työnnä vibraattoria 
vaginaan heti anaalisen käytön jälkeen ennen kuin olet desinfioinut vib-
raattorin. • Ohjaus: Elastic Joyn ohjauspaneelissa on kaksi painiketta. 
ON/OFF-painike sijaitsee laitteen keskiosassa. Aktivoi värinätoiminto 
pitämällä tätä painiketta kahden sekunnin ajan pohjassa. Painiketta 
aina uudestaan painamalla saat vaihdettua värinärytmistä toiseen. 
Voit palata tiettyyn värinärytmiin painamalla laitteen toista painiketta. 
Värinärytmejä on yhteensä kymmenen. Pitämällä ON/OFF-painiketta 
uudestaan pohjassa noin kahden sekunnin ajan saat värinätoiminnon 
pois käytöstä. • Paristo: Laite on uudelleenladattava, mikä takaa sen 
helpon ja langattoman käytön. Laite on ladattava täyteen ennen en-
simmäistä käyttökertaa. Satisfyer-tuotemerkin latauskaapelit ovat 
yhteensopivia kaikkien Satisfyer-laitteiden kanssa. Käytä lataamiseen 
USB-latauskaapelia, joka löytyy Satisfyer Heat Climax -tuotteen yhtey-
destä luukun 6 takaa. Voit käyttää sen kanssa tarvittaessa tavallista 5 V 
pistoketta. Ensimmäinen latauskerta voi kestää jopa kahdeksan tuntia. 
Latauskaapelin molemmat magneettiset kontaktit on kiinnitettävä lait-
teen metallisiin kontakteihin. Mikäli latauskaapeli ei kiinnity kunnolla, 
yhdistä se virtapiiriin ja odota hetki. Näin magneettivaikutus aktivoituu 
uudelleen ja kontaktit yhdistyvät toisiinsa automaattisesti. • Tuotetie-
dot: Virtalähde: litiumioniakku 3,7 V; bruttopaino (g): 72; nettopaino (g): 
69; pituus min. (mm): 200; pituus maks. (mm): 200 • Materiaali: lääketie-
teellinen silikoni, ABS-muovi • Vesitiivis: kyllä (IPX7) • Latausaika: n. 1,5 
h • Suurin latausteho: 200 mA • Latausjännite: 5 V  • Akkukapasiteetti: 
200 mAh • Akunkesto: n. 40 min • Säilytyslämpötila: –5°C - +60°C • Lii-
täntä: USB

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen 
sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät kä-
yttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät 
tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

LUUKKU 22: SATIININEN SILMÄSIDE
Käyttö: Silmäside on paitsi eroottinen asuste myös yllätyksellinen ja 
seksikäs joululahja. Voit sitoa sen vaivattomasti päähän, mikä tekee sii-
tä jokaiselle käyttäjälle sopivaksi säädettävän asusteen. Mikäli silmäsi-
teen käytöstä koituu ihoärsytystä, on sen käyttö lopetettava. Silmäside 
on pestävä käsin. • Materiaali: 100 % polyesteria

LUUKKU 23: ORGASMIGEELI
Käyttö: Levitä liukuvoidetta halutulle kehonosalle tai tiputtele sitä erek-
tiotilassa olevalle penikselle, jonka päälle on vedetty kondomi. Voitele 
kondomi liukuvoiteella sen jälkeen sormin. Suosittelemme perusteellista 
käsienpesua etukäteen hygieenisistä syistä johtuen. Levittäessäsi liu-
kuvoidetta pidä huoli siitä, että olet varovainen ja että et riko kondomia 
kynsilläsi. Liukuvoide on vesipohjainen. Se ei siis ole tahmaista, ja se on 
pestävissä pois vedellä. Liukuvoide voi kuitenkin helposti kuivua. Lisäksi 
sitä voidaan käyttää kaikkien seksilelutuotteidemme kanssa materiaa-
lista riippumatta. • Liukuvoidetiedot: Öljytön ja rasvaton liukuvoiteem-
me on lääkinnällinen tuote, joka on tarkoitettu käytettäväksi iholle ja 
intiimialueelle. Sitä voidaan käyttää kaikkien kondomimallien ja sek-
silelujen kanssa. Se täyttää Euroopan unionin lääkinnällisiä tuotteita 
koskevan direktiivin 93/42/EWG ja Saksan lääkinnällisistä tuotteista 
annetun lain tiukat vaatimukset. Sen laadun takaavat tarkasti valitut 
raaka-aineet, valvotut valmistusprosessit ja kattavat tuotetestaukset. 
Iholle ja limakalvoille ei aiheudu testien perusteella haittavaikutuksia 
eikä se vahingoita kondomeja. • Muut lisätiedot: Liukuvoide vähentää 
hankaavaa tunnetta ja parantaa samalla liukuvuutta, minkä takia suo-
sittelemme sitä käytettäväksi sekä seksiä harrastettaessa että seksi-
leluja käsitellessä. Liukuvoidetta käyttämällä voidaan välttyä kivuilta 
ja lieviltä loukkaantumisilta intiimialueella. Liukuvoiteen hankausta 
vähentävä vaikutus tekee myös kondomin käytöstä turvallisempaa. Eh-
käisy ja infektioilta suojautuminen: Tämä liukuvoide ei ole ehkäisyväline 
eikä se sisällä spermisidisiä aineita tai suojaa infektioilta. Lapsia halua-
ville: Gynekologit suosittelevat lapsia haluavia käyttämään liukuvoidet-
ta säästeliäästi tai vaihtoehtoisesti olemaan käyttämättä sitä, sillä sen 
käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Lisätietoja yhteensopimat-
tomista aineista tai allergeeneista löydät tuotteen etiketin kohdasta 
“Ingredients (INCI)”. Mikäli allergiareaktioita ilmenee, lopeta tuotteen 
käyttö yllä mainitulla tavalla ja käänny tarvittaessa lääkärin puoleen. 
• Tuotetiedot: Sisältö (ml): 100; bruttopaino (g): 136 • Ingredients (INCI):  

Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium 
Benzoate, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma • Huo-
maa liukuvoiteen “parasta ennen” -merkintä. Tuote tulee käyttää kol-
men kuukauden sisällä sen avaamisesta.

LUUKKU 24: SATISFYER PRO 2+
Käyttö: Laite on tarkoitettu klitoriksen stimulaatioon. Sitä ei saa työntää 
sisään. Levitä häpyhuulet hieman erilleen toisistaan ja asettele vibraat-
torin pää klitoriksen päälle. Kun vibraattori on asetettu paikalleen, sitä 
ei tarvitse enää liikuttaa. • Ohjaus: Paina laitteen käyttöönottamiseksi 
ON/OFF-painiketta niin kauan, kunnes tunnet alimman tason paineaal-
tojen vaikutuksen. Paina samaa painiketta nostaaksesi paineaaltojen 
voimakkuutta. Jos haluat vähentää voimakkuutta, paina painiketta, 
jossa on kuvattuna vähemmän aaltoja. Pidä ON/OFF-painiketta pohjas-
sa sammuttaaksesi paineaaltotoiminnon. Voit ohjata lisävärinää aalto-
symbolilla merkityllä painikkeella. Sen pitkä painallus aktivoi ja poistaa 
värinän käytöstä. Nopealla painalluksella voi vaihdella värinärytmien 
välillä. • Paristo: Laite on uudelleenladattava, mikä takaa sen helpon 
ja langattoman käytön. Laite on ladattava täyteen ennen ensimmäistä 
käyttökertaa. Satisfyer-tuotemerkin latauskaapelit ovat yhteensopivia 
kaikkien Satisfyer-laitteiden kanssa. Käytä lataamiseen USB-lataus-
kaapelia, joka löytyy Satisfyer Heat Climax -tuotteen yhteydestä luukun 
6 takaa. Voit käyttää sen kanssa tarvittaessa tavallista 5 V pistoketta. 
Ensimmäinen latauskerta voi kestää jopa kahdeksan tuntia. Latauskaa-
pelin molemmat magneettiset kontaktit on kiinnitettävä laitteen metal-
lisiin kontakteihin. Mikäli latauskaapeli ei kiinnity kunnolla, yhdistä se 
virtapiiriin ja odota hetki. Näin magneettivaikutus aktivoituu uudelleen 
ja kontaktikohdat yhdistyvät toisiinsa automaattisesti. • Tuotetiedot: 
Virtalähde: litiumioniakku 3,7 V; bruttopaino (g): 188; nettopaino 
(g): 182; pituus min. (mm): 165; pituus maks. (mm): 165 • Materiaali: 
lääketieteellinen silikoni, ABS-muovi • Vesitiivis: kyllä (IPX7) • Latausai-
ka: n. 4 h •Suurin latausteho: 500 mA  • Latausjännite: 5 V  • Akkuka-
pasiteetti:  450 mAh  • Akunkesto: n. 60 min • Säilytyslämpötila:–5°C 
- +60°C • Liitäntä: USB

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen 
sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät kä-
yttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät 
tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

* Kohdassa 1) annettujen tietojen selitykset:
“Bruttopaino” viittaa tuotteen ja sen mukana tulevan pakkauksen yh-
teispainoon. “Nettopaino” viittaa tuotteen ominaispainoon. Mikäli pa-
ristot sisältyvät toimitukseen, on niiden paino huomioitu nettopainossa. 

2) Vianetsintä
Käänny vikojen tai ongelmien ilmetessä ostamasi kalenterin jälleen-
myyjän puoleen. Voit myös laittaa viestiä osoitteeseen info@satisfyer.
com, mikäli sinulla on kysyttävää tuotteen teknisistä ominaisuuksista 
tai käsittelyohjeista.

3) Varoitukset ja turvaohjeet
Joulukalenteri ja sen luukut sisältävät aikuisille tarkoitettuja sek-
sileluja eivätkä ne ole lääkinnällisiä tuotteita (lukuun ottamatta 
luukun 23 liukuvoidetta), joilla olisi lääketieteellisiä tai muita paran-
tavia vaikutuksia. Kalenterin tarkoituksenomaisessa käytössä on 
otettava huomioon osion 1) alla luetellut kohdat sekä tässä esitellyt 
varoitukset ja turvaohjeet:  Käyttöaika käyttökertaa kohti: Laitteen 
sähköinen käyttöaika ei saa ylittää 45 minuuttia käyttökertaa kohti. 
Tämän ajanjakson umpeuduttua laite on sammutettava vähintään 15 
minuutin ajaksi, jotta se voi jäähtyä. Vasta sen jälkeen voit ottaa sen 
uudelleen käyttöön. Yllä mainittua pidempää käyttöaikaa on ehdot-
tomasti vältettävä. Lävistyksien tai korujen aiheuttama loukkaantu-
misriski! Poista kaikki intiimialueen lävistykset tai korut ennen laitteen 
käyttöönottoa, mikäli ne haittaavat laitteen käsittelyä. Ärtyneen tai 
rikkoutuneen ihon aiheuttama loukkaantumisriski! Älä käytä laitteita, 
mikäli ihosi on ärtynyt tai rikkoutunut. Lopeta laitteen käyttö, mikäli 
sinulla ilmenee käytön aikana kipuja ja/tai olosi huononee.  Älä käy-
tä laitteita, mikäli ne ovat:  – epätavallisen lämpimiä  – mekaanisesti 
vaurioituneita tai epämuodostuneita  – värjäytyneitä Lasten loukkaan-
tumisriski! Pidä kalenteri ja sen sisältö lasten ulottumattomissa. Lisä-
tietoja elektronisten laitteiden aiheuttamasta loukkaantumisriskistä 
Tulipalon/syttymisen aiheuttama loukkaantumisriski. Älä sammuta 
palavaa laitetta vedellä. Älä heitä laitteita tuleen. Viallisten paristojen 
aiheuttama loukkaantumisriski (paristokäyttöiset laitteet) Paristojen 
väärä käsittely voi aiheuttaa hallitsemattoman eksotermisen reaktion. 
Hävitä tässä tapauksessa koko tuote välittömästi asianmukaisella ta-
valla. Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisriski (paristokäyttöiset 
laitteet) Latauspiiriin päätynyt neste voi aiheuttaa laitteen vaurioitu-
misen ja vaarantaa terveytesi. Irrota laitteet latauskaapelista/virtapii-
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ristä puhdistuksen ajaksi. Latauksen aikana laitteen kanssa kosketuk-
sissa olleen nesteen aiheuttama vaurioitumisriski (paristokäyttöiset 
laitteet) Kontaktien, pistokkeiden ja jakkien on pysyttävä kuivina ja 
puhtaina. Vältä laitteen joutumista kosketuksiin nesteiden kanssa la-
tausprosessin aikana. Magneettikentän aiheuttama loukkaantumis-
riski! Magneettikentät voivat vaurioittaa mekaanisia tai elektronisia 
komponentteja, kuten sydämentahdistimia. Älä käytä laitteita sydä-
mentahdistimen välittömässä läheisyydessä. Konsultoi lääkäriä lisä-
tietoja varten. Älä jätä magneettijuovakortteja (esim. luottokortti) tuot-
teiden lähettyville, sillä ne voivat vaurioitua tuotteiden sisältämien 
magneettien takia. Vaihtelevien ympäristölämpötilojen aiheuttama 
vaurioitumisriski! Vaihtelevat ympäristölämpötilat (esim. toimituksen 
jälkeen) voivat aiheuttaa veden kondensoitumisen tuotteen pinnalle. 
Ota tässä tapauksessa tuote vasta sitten käyttöön, kun se on sopeu-
tunut uuteen ympäristölämpötilaan. Tarpeettoman pitkän lataamisen 
aiheuttama vaurioitumisriski (paristokäyttöiset laitteet) Irrota lataus-
kaapeli jokaisen latauskerran jälkeen sähköpiiristä. Epäasianmukaisen 
korjauksen aiheuttama loukkaantumisriski! Älä pakota laitetta auki, 
jotta voisit korjata sen itse. Älä työnnä teräviä esineitä laitteen sisään.

4) Lisäkäyttöohjeita
- Toimitettuja tuotteita on käytettävä ja käsiteltävä vain käyttöohjei-
den mukaisesti. Älä käytä niitä tahallisesti väärin. - Toimitetut tuotteet 
on puhdistettava ennen jokaista käyttökertaa ja sen jälkeen. - Mikäli 
olet raskaana tai sinulla on sydämentahdistin, diabetes, verisuonitauti, 
verenvuotohäiriöitä tai muita terveydellisiä ongelmia laitteen käytön 
yhteydessä, käänny lääkärin puoleen ennen laitteen ottamista käyt-
töön. - Säilytä tuotteet huoneenlämmössä (0°–40°C). Huoneenlämpöti-
lan ollessa alle 0°C tai yli 40°C tuotteet eivät ole enää toimintakykyi-
siä. - Toimitettuja nestemäisiä tuotteita (hierontaöljyt, afrodisiakit) on 
käytettävä vain ulkoisesti eivätkä ne sovellu syötäväksi. Liukuvoiteita ei 
myöskään ole tarkoitettu syötäväksi. Niillä ei ole ehkäisevää vaikutusta 
eivätkä ne suojaa sukupuolitaudeilta. Huomaa tuotteen “parasta en-
nen” -merkintä sekä säilyvyysaika tuotteen avaamisen jälkeen. Emme 
suosittele käyttämään tuotteita säilyvyysajan umpeuduttua. - Seksi-
lelujen turvallinen ja miellyttävä käyttö onnistuu parhaiten hyödyntä-
mällä vesipohjaista liukuvoidetta (esim. Waterglide) niiden kanssa. Älä 
käytä liukuvoidetta, joka ei ole vesipohjainen. Muutoin voit vahingoittaa 
laitteiden pintamateriaalia. Suosittelemme käyttämään liukuvoidet-
ta laitteiden kanssa ihoärsytyksen estämiseksi. - Älä stimuloi tiettyä 
aluetta 15 minuuttia kauemmin välttääksesi yliärsytyksen. Tämä koskee 
kaikkia laitteita (vibraattorit, dildot, kuulat, penisrenkaat jne.)

5) Tietoa elektronisten tuotteiden CE-merkinnästä
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 
Bielefeld ilmoittaa kaikkien elektronisten tuotteiden olevan 
sovellettavien Euroopan unionin direktiivien 2014/53/EU ja 
2011/65/EU asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. 

6) Yleistä tietoa sähkölaitteiden vastuullisen käyttöön ja kierrätykseen 
liittyvistä vaatimuksista ja laeista

Tämä sähkölaite tuotiin markkinoille ensimmäisen kerran 
13. elokuuta 2005. Toimitukseen sisältyviä sähkölaitteita ja 
elektronisia osia ei saa Euroopan unionin sähkölaitteiden kier-
rätystä koskevan WEE-direktiivin ja Suomen sähkö- ja elekt-
roniikkaromun kierrätyksestä tehdyn asetuksen mukaisesti 
hävittää talousjätteiden mukana. Sähkölaitteiden käyttöiän 
päätyttyä ne on vietävä paikalliseen elektroniikkajätteen kier-
rätyspisteeseen. Ota selvää, missä on lähin kierrätyspisteesi. 

Tietoa paristojen kierrätyksen lainsäädännöstä: Paristojen ja akku-
jen myynnin yhteydessä Satisfyer on jälleenmyyjänä ja lainsäädännön 
nojalla velvoitettu ilmoittamaan kuluttajalle seuraavista asioista: Lain-
säädäntö velvoittaa sinua kierrättämään paristot ja akut. Voit lähettää 
ne käytön jälkeen takaisin Satisfyerille, viedä ne paikalliseen keräyspis-
teeseen tai käyttää lähikauppojen maksuttomia palautuspisteitä hyö-
dyksi. Tuotteet on merkitty seuraavasti:

Nämä merkinnät ilmoittavat paristo-
jen ja akkujen kierrätyksen talousjät-
teiden mukana olevan kiellettyä. Ne 
ilmoittavat myös sen, että myrkyllisiä 
aineita sisältävissä paristoissa on 
merkintä, jossa on kuvattuna ras-
tittu jäteastia ja kriittiseksi luokitel-

lun, myrkyllisiä aineita sisältävän raskasmetallin kemiallinen symboli. 
Edellä mainittujen symbolien yksityiskohtaiset merkitykset ovat: Pb = 
paristo sisältää lyijyä, Cd = paristo sisältää kadmiumia, Hg = paristo 
sisältää elohopeaa.
Tietoa litiumparistoista/-akuista: Myös näitä koskevat elektroniikka-
jätteen lainsäädäntö. Edellä mainittujen tietojen lisäksi muistutamme 
seuraavasta: Varmista, että litiumparistot tai -akut ovat täysin tyhjät, 
kun lähetät ne takaisin postitse, viet ne lähikaupan käytettyjen paris-
tojen palautuspisteeseen tai viralliseen kierrätyspisteeseen. Pyydämme 
myös peittämään käytöstä poistettujen paristojen tai akkujen navat 
(+/-) teipillä tulipalovaaran välttämiseksi.

7) Tietoa takuusta
Tarjoamme 10 vuoden takuun tuotteistamme! Mikäli ostamasi tuo-
te kuitenkin rikkoutuu 10 vuoden takuuajan sisällä, voit aina lähettää 
viallisen tuotteen takaisin ja me hyvitämme sinulle koko ostohinnan. 
Kondomit, liukuvoiteet, hierontaöljyt, afrodisiakit ja kampanjatuotteet 
eivät kuulu takuun piiriin. Tämä takuu ei rajoita lakisääteisiä takuuoi-
keuksiasi. Takaamme sinulle myös lain edellyttämän 14 päivän peruut-
tamisoikeuden umpeuduttua ylimääräisen kaikkia tuotteita koskevan 
365-päiväisen rahat takaisin -takuun! Lisätietoja löydät osoitteesta 
https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck.

8) a. Valmistajatiedot ja yhteystiedot
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, puh.: 0800-
4450000, faksi: 0800-4460000, sähköposti: info@satisfyer.com

b. Seuraavien tuotteiden vastuullinen maahantuoja/valmistaja:
Luukku 1: Hierontaöljy “Winterzauber”
Luukku 10: Afrodisiakki “Anal Relax Fluid” 
Luukku 19: Hierontaöljy “Kaminknistern”
Luukku 23: Liukuvoide “Orgasmus Gel”

Amor Gummiwaren GmbH, August‐Rost‐Straße 4, 99310 Arnstadt, 
Saksa, E‐Sähköposti: info@amor.ag, puh.: +49 3628 66 287 0, faksi:  
+49 3628 66287 59
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Bluetooth ® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja 
EIS Gmbh saa käyttää niitä ainoastaan lisenssin alaisena. Apple, Apple-logo ja Apple Watch ovat 
Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavara-
merkkejä. Satisfyer-sovellus ja Bluetooth® -toiminto ovat saatavilla yhdessä luetelluista tuotteista.

•    Luo omia värinäkuvioita ja jaa niitä maailmanlaajuisesti  
muiden käyttäjien kanssa

    
•   Luo taustaäänien pohjalta värinäohjelmia  
     puhelimesi mikrofonin avulla 

•    Nauti Spotifyn tai muiden suoratoistopalveluiden  
 soittolistojen rytmeihin mukautetuista värinöistä

•    Käytä puhelintasi kaukosäätimenä Bluetoothin 
 tai internetin kautta 

•    Hallitse muita Satisfyer-laitteita  
videochatin avulla 

Aistillisia hetkiä nautinnon 
takaavalla sovelluksella

Arkistokuva. Malliesimerkki. 

#LoveNextLevel


