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Fun Factory Mr. Boss silikónový vibrátor

Údržba

Žiadna veda pre medveďa – ani pre slony. Ale pár rád vám dáme. Textúra tohto silikónu
spôsobuje, že na seba nechá nalepiť akékoľvek nečistoty – prach, vlasy … Takže hračku
dôkladne umyte teplou vodou a mydlom pred aj po každom ďalšom použití. Najvyššie pomôcku
ošetrí Dezinfekcia pomôcok . Nechajte uschnúť a uskladnite v originálnom obale alebo
textilným vrecúšku.

Sterilizácia a vyváranie: Var nie je dobrý nápad aj napriek odolnosť silikónového materiálu,
čo nám potvrdil aj výrobca. Mohli by ste poškodiť motoriek vnútri vibrátora. Silikón nie je
pórovitý materiál, a tak sa v ňom neusadzujú nečistoty. Preto nie je dôvod pomôcky vyvárať.
Pokiaľ chcete aj napriek tomu experimentovať s vyváraním, tak len na vlastné
nebezpečenstvo. ;-)

Nabíjanie

Pre funkčnosť vibrátora Mr. Boss sú potrebné iba Dve AAA batérie. Batérie sú samozrejme
k dostaniu v našom krámu. Fígeľ je však v novej technológii hybridného nabíjanie, ktoré zajíistí
Napájacie káble . Do pomôcky môžete vložiť obyčajné jednorazové batérie alebo dobíjacie.
Potom stačí vložiť batérie Hybrid Kit do vibrátora, z ktorého je po vybití nemusíte zase
vyťahovať. Hračku môžete aj s batériami vnútri nabíjať pomocou rovnakého magnetického
systému Click n 'Charge, ktorý používa väčšina nabíjacích zariadení Fun Factory. Počítajte ale
s tým, že USB káblik nie je súčasťou balenia Mr. Boss a rovnako tak ani Napájacie adaptéry

Na jedno nabitie si užijete až 1 hodinu legrace na najvyšší výkon. Priložte magnetickú koncovku k dvom strieborným
bodom na spodnej strane krytu. USB koniec zasuňte do počítača, powerbanky alebo adaptéra nabíjačky telefónu.
Začne blikať tlačidlo „-“. Keď je Mr. Boss z 1/3 nabitý, tlačidlo sa rozsvieti. Potom začne blikať tlačidlo „+“ a rozsvieti
sa, keď je batéria na 2/3 nabitá. Pri plnom nabití svieti tlačidlo „FUN“.

Ovládanie

Mr. Boss má jednoduché ovládanie ako všetky Vibrátory Fun Factory . Dobre dosiahnete na tri vystúpené ovládacie
tlačidlá, ktoré sú podsvietené pre jednoduché použitie v tme. Krátkym stlačením tlačidla FUN ho zapnete aj
vypnete. Plynule si môžete nastaviť intenzitu vibrácií aj vibračné programy pomocou tlačidiel „+“ a „-“.

A ak sa chystáte na cesty a nechcete si urobiť trapas, že sa vám zapne váš maznáčik v kufri na letisku, zamknite si
tlačidlá súčasným stlačením „FUN“ a „-“. Odomknete ho stlačením „FUN“ a „+“.

Vibračné programy

Po zapnutí začína vibrátor vibrovať na druhom stupni, tzn. ihneď na vyššej intenzite. Mr. Boss má 4 stupne intenzity
vibrácií a 6 vibračných rytmov.

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/baterie-do-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/napajacie-kable-do-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/napajacie-adaptery-pre-eroticke-pomocky/
https://www.ruzovyslon.sk/vibratory-fun-factory/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Klasické vibrácie – vyššia intenzita2.
Klasické vibrácie – stredná intenzita3.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita4.
Pulzný program – ako sínusoida – hore, dole5.
Pulzný program – rýchlejší sínusoida – hore, dole6.
Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy v rýchlejšom slede7.
Pulzný program – pomalá sínusoida od intenzívnych vibrácií po slabšie8.
Pulzný program – pravidelné striedanie kratších pulzov a jemnejšieho brnenie9.
Pulzný program – zrýchľujúcej sa a skracujúce pulzy – ako skákacie gulička, ktorá dopadá na zem10.

Vodeodolnosť

S vibrátorom sme sa niekoľkokrát kúpali. Testerka Kamila si ho vzala do vane, Petra zase do sprchy. Zistili sme, že
Mr. Boss miluje vodu. Je totiž 100% vodotesný. Výrobca vodotesnosť technicky vyriešil čiernou tesniacou gumičkou
pod krytom vibrátora. Dobrý nápad, len bacha na silný úchop, aby ste kryt v zápale vášne omylom pod vodou
neotvorili. Vibrátor sme nechali vibrovať pod vodou dobrých dvadsať minút a cez gumičku sa nedostala žiadna voda.
Len okolo gumičky bol trochu vlhký, takže tesnenie za nás fajn. Ak sa teda chystáte k moru alebo na spoločný
wellness s partnerom, vezmite ho so sebou. Zažijete vodné dobrodružstvo.

Dizajn a tvar

Tvarom a mierne zahnutým výrazným žaluďom sa podobá skutočnému penisu. Na konci vibrátora je jemné
vrúbkovanie, ktoré zvyšuje účinok dráždenie. Vibrácie a reálny tvar sú kombináciou, vďaka ktorej vás Mr. Boss
dostane.

Materiál

Mr. Boss je vyrobený z kvalitného lekárskeho silikónu, je antialergénne, na dotyk hebký a príjemný. Uprostred
vibrátora je umiestnený motor, takže na dotyk je telo pomôcky pevné, až na posledných 7 cm, kde je Mr. Boss pekne
mäkký a ohybný. Vibrátor nemám žiadnu vôňu, čo je typické u silikónových pomôcok. Ovládacia časť je vyrobená
z pevného a hladkého ABS plastu.

Farba

Zažeňte nudu krásnou morušový farbou. Ovládacia časť má zaujímavú matnú antracitovú farbu.

Rozmery

Celková dĺžka: 20 cm
Použiteľná dĺžka: 13,5 cm
Priemer: 3,5 – 4 cm
Hmotnosť: 225 g
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