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Vodič po aplikaciji Satisfyer Connect

Registracija z elektronskim poštnim naslovom

Ko se želiš registrirati v aplikacijo, to narediš tako, da klikneš na gumb “USTVARI
NOV RAČUN”. V obrazec nato vpišeš izbrano uporabniško ime ter geslo. 

Podajanje e-poštnega naslova je neobvezno, vendar je priporočeno, saj lahko tako v
prihodnosti svoj račun enostavno obnoviš.

Ko uspešno oddaš obrazec za registracijo, ti aplikacija na vpisan elektronski poštni
naslov pošlje štirimestno številčno potrditveno kodo, ki jo moraš v aplikacijo vtipkati v
tridesetih sekundah. Če ti to v tem času ne uspe, ni problema: nemudoma ti pošljejo
novo.

Po uspešni registraciji lahko svoj uporabniški račun zakleneš s štirimestnim PIN-om
ter s prstnim odtisom. Tako preprečiš nepooblaščen dostop do aplikacije Satisfyer
Connect ter do svojega uporabniškega računa.

Registracija brez elektronskega poštnega naslova

Registracija brez e-poštnega naslova poteka enako ter ti omogoča enake bonitete kot
registracija z elektronsko pošto, le da ne dobiš štirimestne potrditvene kode.

Namesto tega se ti po oddaji obrazca na ekranu pojavi 12 angleških besed, s katerimi
lahko v prihodnosti obnoviš svoj uporabniški račun. Nujno jih shrani! 



To je tudi edina točka v uporabi aplikacije, kjer lahko narediš posnetek zaslona. Ne
tako, kot običajno, temveč s klikom na ustrezen gumb v sami aplikaciji. To bo
fotografiralo le zaporedje danih dvanajstih besed, ne pa tudi preostalega zaslona.
Posnetek se ti bo avtomatsko shranil v galerijo telefona.

V prihodnosti lahko v svoj uporabniški račun kadarkoli dodaš tudi svoj elektronski
naslov.

Moj uporabniški račun

Ko z registracijo ustvariš svoj uporabniški račun, lahko v njegovih nastavitvah izbereš
željen jezik aplikacije (to je možno izbrati tudi v gostujočem računu), spremeniš svoje
geslo ali e-poštni naslov, nadzoruješ obvestila ter zagon aplikacije v ozadju in še več.

Urejaš lahko tudi zasebnost aplikacije ter oddajaš sporočila v skupno rabo vsem
ostalim registriranim uporabnikom aplikacije Satisfyer Connect.

Svoj uporabniški račun lahko v nastavitvah tudi kadarkoli trajno izbrišeš. Če izbrišeš
račun, bodo izbrisani tudi vsi tvoji podatki, stiki, klepeti, poslane ali prejete datoteke ter
vsi ustvarjeni programi oz. sekvence, ki so bili ustvarjeni v tej aplikaciji.

Nadzor naprav v bližini

Igračko v tvoji neposredni bližini lahko preko Bluetootha povežeš s svojim telefonom. 



Uporabljaš lahko sekvence, ki so že dostopne v aplikaciji (“PREDVAJAJ PROGRAM”),
ali pa ustvariš čisto svoje vzorce (“NADZOR V ŽIVO”). V svojem uporabniškem računu
jih lahko tudi shranjuješ za naslednjič, ali pa jih deliš v skupno rabo z ostalimi
uporabniki aplikacije Satisfyer Connect. Tvoj telefon tudi z mikrofonom zaznava zvoke
(“AMBIENTALNI ZVOK”) ter glasbo (“GLASBENE VIBRACIJE”) iz okolja ter jih tako
pretvori v vibracije - z aplikacijo lahko v tvoji najljubši skladbi tako še bolj uživaš .

Vse te nastavitve najdeš pod zavihkom “BLIŽNJE OBMOČJE ZAZNAVANJA”.

Globalni nadzor nad igračko

Če želiš predati ali odvzeti nadzor nad oddaljeno igračko, se moraš preko aplikacije
Satisfyer Connect povezati s partnerjem, ta pa mora svojo igračko preko Bluetootha
povezati s svojim telefonom oz. aplikacijo.

Ko sta uspešno dodana v stike (navodila, kako to narediti, najdeš v naslednjem
podpoglavju) ter so igračke prek Bluetootha povezane z vajinimi telefoni, lahko
pričneta s predajo ali prevzemom nadzora nad oddaljenimi igračkami.

Nadzor nad oddaljeno igračko je mogoče prevzeti le med klicem oz. video klepetom, ki
ga začneta v klepetu (“+” spodaj levo - “VIDEOKLIC”). Takrat se ti desno zgoraj pojavi
ikona, ob kliku nanjo pa lahko izbereš, ali želiš predati ali prevzeti nadzor nad igračko,
ali pa želita igračke uskladiti.

Med klicem oz. video klepetom lahko kadarkoli tudi ugasneš mikrofon ali kamero ter
prekineš nadzorovanje igračke.

Povezovanje z drugimi uporabniki



Če želiš s svojim partnerjem klepetati ter na daljavo nadzorovati igračko, se morata
dodati v stike.

1. Oba se prijavita v svoja uporabniška računa.

2. En partner naj drugemu pošlje “povabilo” za dodajo v stike. To naredi tako, da
drugega partnerja poišče po uporabniškem imenu v polju “POIŠČI PARTNERJE”, do
katerega dostopa pod “ODDALJENI PARTNER” - “PARTNERJI”

3. Drugi partner sprejme povabilo. Obvestilo o prejetem povabilu se pokaže pod
“ODDALJENI PARTNER” - “KLEPETI”

4. Sedaj lahko začneta s klepetom, klicem, video klicem, nadzorovanjem igračk ...

Klepeti, video klici in še mnogo več

Povežeš se lahko z več uporabniki, prav tako pa lahko stike kadarkoli tudi blokiraš ter
izbrišeš pogovore z njimi. Nastaviš lahko tudi avtomatsko brisanje sporočil ter poslanih
fotografij.

Prav tako te ne rabi skrbeti glede datotek, ki jih pošlješ. Aplikacija Satisfyer Connect
onemogoča posnetke zaslona ali shranjevanje poslanih/prejetih fotografij in
videoposnetkov v galerijo.

 



Potrebuješ pomoč?
Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo
to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo
novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na
spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena
omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo
pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

Tehnična pomoč in svetovanje:
E-mail: info@svetuzika.com
Telefon: 080 34 08

Poišči nas na družbenih omrežjih:
Instagram: Svet Užitka
Facebook: Svet Užitka
Youtube: Svet Užitka

mailto:info@svetuzitka.com
tel:0803408
https://www.instagram.com/svetuzitka/
https://www.facebook.com/svetuzitka
https://www.youtube.com/c/SvetUzitka

