
Fedezd fel a Satisfyer-hatást! 
A Satisfyer Connect App használata lépésről lépsre

A Satisfyer Connect App teljesen új szintre emeli a szexjátékszerek használatát! Ismerd 
meg a használatát és funkcióit!

1. A Satisfyer Connect App telepítése és csatlakoztatása.

Az alkalmazás a Google Playből és az 
App Storeból is ingyenesen elérhető, és 
kompatibilis minden iOS 11 vagy újabb 
iPhone, Android 6.0 vagy újabb rendszerrel. Az 
ennek megfelelő okoselefonokon, iPadeken, 
táblagépeken, valamint az Apple Watch 
4-es és ennél magasabb verziójú órákon is 
működik. Valamennyi Satisfyer készülék az 
iparágvezető Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE) 
technológiát használja a mobileszközhöz való 
csatlakozáshoz.

Telepítés után indítsd el a Satisfyer 
Connect alkalmazást. A használathoz meg 
kell erősítened nagykorúságodat, és el 
kell fogadnod az Általános Szerződési 
Feltételeket. Ha a legtöbbet akarod kihozni 
az appból, érdemes a harmadik mezőt is 
bepipálnod, de ez nem kötelező.

Ezután rögtön meg is kezdheted a 
készülékeddel való összepárosítást, de ha 
előbb megismerkednél az alkalmazással, 
esetleg szeretnél saját fiókot létrehozni, később 
is visszatérhetsz ehhez a ponthoz a főoldal 
jobb felső sarkában található ikonra kattintva.

Győződj meg róla, hogy a telefonodon be 
van kapcsolva a Blueetooth adatátvitel, 
majd – ahogy a kijezőn is láthatod – az okos 
Satisfyer eszközödön is aktiváld a Bluetooth 
kapcsolatot. Ehhez tartsd lenyomva hosszan 
a bekapcsolásra is szolgáló gombot, 
mindaddig, amíg a készülék egyszer duplán 
rezeg. Ez a kényeztető típusától függően kb. 
3-6 másodperces lenyomást jelent. Nyomd 
meg a Kezdés gombot.
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Amikor a telefonod észleli a kényeztetőt, 
engedélyezd a párosítást. A stabil kapcsolat 
létrejöveteléhez érdemes a telefont és a 
Satisfyer készüléket minél közelebb tartani 
egymáshoz.

A csatlakozás után a Saját készülékeim 
menüpontban (jobb felső sarok) találod meg 
az eszközeidet. Az Ugrás a lejátszásra gombra 
kattintva meg is kezdheted a Satisfyer Connect 
új funkcióinak felfedezését.

2. Saját Satisfyer profil létrehozása

Sok funkció használható saját felhasználói 
profil nélkül is, de a teljeskörű élmény 
érdekében érdemes létrehozni egyet. Ne 
aggódj, az app nem osztja meg adataidat 
harmadik féllel, és végpontok közötti titkosítást 
alkalmaz, így biztos lehetsz benne, hogy nem 
kerül illetéktelen kezekbe semmilyen adatod. 

A Satisfyer profilodat a bal felső sarokban 
található ikonra kattintva hozhatod létre. 
Ezután már az ismerősök megkeresése és 
a (video)chatelés is további lehetőségeket 
biztosít számodra.

Az alsó sávban található első ikonnal érhetők 
el azok a funkciók, melyeket egymagad is 
könnyedén tudsz használni, kis hatótávolságú 
irányítással működnek. 

3. Helyi játékok
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Ez a menüpont előre létrehozott rezgés- és impulzusmintákat tartalmaz, valamint olyanokat, 
melyeket te magad hozol létre, és mentesz el későbbi használatra. Új minta létrehozásához 
kattints a + ikonra. Ezután választhatsz, hogy előbb szeretnéd vizuálisan megtervezni a saját 
kényeztető programodat, vagy használat közben kísérleteznél, majd elmented, ami tetszett. A mentett 
programjaidból aztán szekvenciákat állíthatsz össze, hogy teljesen személyre és alkalomra szabott 
kényeztetésben részesülj.

Virtuális vázlat esetén szó szerint megrajzolhatod a programot. Győződj meg róla, hogy a legördülő 
menüben megfelelő számú rezgésre van beállítva a funkció – az egyes motorokat egymás után 
rajzolhatod meg, és különböző színekkel megjelenítve látod majd őket. Itt 5 másodperces programokat 
készíthetsz, melyeket aztán akár loopolva is lejátszhatsz, így egymás után újra és újra élvezheted. 

3.1 Program lejátszása
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Ezt kiválasztva használat közben szabályozhatod ujjaid segítségével az egyes motorok/funkciók 
működését. Érintsd meg és húzd a hullámot az intenzitás beállításához és a minták létrehozásához. 
Amennyiben a Satisfyer eszközöd több motorral, funkcióval rendelkezik, úgy az egyes funkciókat 
külön-külön irányíthatod – ezeket különböző színekkel, egymás mellett álló oszlopokban megjelenítve 
láthatod majd.  

Ehhez a funkcióhoz engedélyezned kell a telefond mikrofonának használatát. Ha ezt megtetted, 
a Satisfyer Connect App érzékelni fogja a környezeted hangjait, és átalakítja azokat rezgésekké, 
impulzusokká. Ezeknek az intenzitását szabályozhatod az érintéses vezérléssel. 

3.2 Élő irányítás

3.3 Környezeti hangok
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Ezzel a funkcióval a Satisfyer kényeztetőd egyes funkcióit általad kiválasztott zenékkel 
szinkronizálhatod. Használhatsz a készülékeden megtalálható fájlokat, vagy összekötheted más 
applikációkkal – például Spotify-fiókoddal , és az ott elmentett kedvenc zenéidet beszinkronizálhatod 
a Satisfyer Connect alkalmazásba. 

Kattints a felül található három pontra, majd válaszd ki a zene forrását. Indítsd el a kívánt dalt vagy 
lejátszási listát, és élvezd a ritmusokat.

3.4 Zenei ritmusok

Ezzel a funkcióval erotikus történeteket hallgathatsz meg, amikhez izgalmas rezgésminták is 
tartoznak. A történetek (jelenleg) öt nyelven érhetők el, a címek mellett található nyilakra kattintva a 
döntést megkönnyítő rövid összefoglalót és a témákat jelölő címkéket találsz.

3.5 Remotyca történetek
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Az alsó sáv második ikonjával éred el a Távoli 
lejátszást. Ennek a felületnek a használatához 
szükség van egy felhasználói profilra, amivel 
bejelentkezel, hiszen itt online élmény vár rád, 
illetve rátok. Bejelentkezés után a Partnerek 
fülön keresheted meg azt a felhasználót, akivel 
meg szeretnéd osztani a Satisfyer-élményt. 

Figyelem: a Satisfyer Connect App alapvetően 
nem egy társkereső alkalmazás. Ezen a fülön 
csak azt találod meg, akinek konkrétan tudod a 
felhasználónevét.

Miután ismerősök lettetek, már csetelhettek 
egymással, indíthattok videóhívást, 
valamint  átadhatjátok egymásnak Satisfyer 
készülékeitek irányítását. Ha a későbbiekben 
nem szeretnéd továbbra is fenntartani 
ismerősöddel a kapcsolatot, bármikor 
blokkolhatod a felhasználót. 

4. Távoli lejátszás

Az alsó sáv harmadik ikonja a közösségi 
felületre navigál, ahol mások által létrehozott, a 
többi felhasználóval megosztott programokat 
találsz. Ha valamelyik nagyon megtetszik, 
le is mentheted a saját programjaid közé a 
rezgésmintát. 

Ha egy saját alkotásodra nagyon büszke vagy, 
Te is megoszthatod másokkal. Ezt név nélkül 
is megteheted, ha nem szeretnéd, hogy más 
felhasználók megtaláljanak, felismerjenek vagy 
kapcsolatba lépjenek veled

5. Közösség
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