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Fun Factory Have It All – sada 3 pomôcok

Údržba

Údržbu vodotesných pomôcok budete mať hotovú v priebehu pár minút. Po
každom použití hračky namydlite a dôkladne opláchnite vlažnou vodou.
Dezinfekcia pomôcok dotiahne čistenie k dokonalosti. Potom už len pomôcky
osušte uterákom a suché ich uložte do krabičky alebo textilného vrecka. Vďaka
oddelenému skladovaniu zabránite tomu, aby na seba rôznorodé materiály
pomôcok reagovali a poškodzovali sa.

Nabíjanie

Fun Factory Manta párový vibrátor

Odporúčame vibrátor pred prvým použitím nabiť na maximum, aby ste predĺžili jeho životnosť. Než ho ale pripojíte
k nabíjaciemu káblu, musíte ho odomknúť. Stlačte preto tlačidlá FUN a PLUS na dobu cca 0,5 sekundy a počkajte, až
vibrátor zavibruje. Pre zamknutie stačí, keď na rovnako dlhú dobu stlačíte tlačidlá FUN a MÍNUS.

Potom už len pripojte magnetickú koncovku nabíjacieho kábla k dvom strieborným bodkám na spodnej strane
rukoväte a druhý koniec pripojte k powerbanke alebo cez adaptér do elektrickej zásuvky.

Prvé nabíjanie trvá najdlhšie, cca 8 hodín. Každé ďalšie nabíjanie už trvá ale kratšiu dobu, počas ktorej vibrátor
zvládne vibrovať v kuse cca 1 hodinu.

Stav a priebeh nabíjania poznáte podľa blikajúcich kontroliek, ktoré nájdete pod ovládacími tlačidlami. Hneď ako je
batéria nabitá na 33 %, bliká kontrolka tlačidla MÍNUS. Potom sa toto tlačidlo rozsvieti a začne blikať tlačidlo PLUS,
kým sa vibrátor nenabije na 66 %. V momente plného nabitia všetky kontrolky zhasnú.

Fun Factory NOS vibračný erekčný krúžok

Výrobca posiela vibračný krúžok z polovice nabitý. My však odporúčame pomôcku pred prvým použitím dobiť do plna,
aby ste tak predĺžili životnosť jej akumulátora. Pred prvým nabíjaním musíte hračku odomknúť. To urobíte tak, že
ovládací panel stlačíte a podržíte po dobu cca 4 sekúnd. Krúžok potom 2× zavibruje, rozsvieti bielu diódu a odomkne
sa. Prvé nabíjanie trvá cca 2 hodiny, každé ďalšie už však zaberie len 1 hodinu, po ktorej vám vydrží hračka vibrovať
cca 45 minút v kuse na tú najsilnejšiu intenzitu vibrácií. Počas nabíjania biela kontrolka pomaly bliká. V momente,
keď dióda zhasne, je krúžok nabitý a pripravený vyraziť s vami za dobrodružstvom.

Ovládanie

Fun Factory Manta párový vibrátor
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Ovládanie vibrátora Manta zvládnete aj po slepí. Na zapnutie stačí podržať po dobu cca 0,5 sekundy tlačidlo FUN.
Hračka sa rozvibruje na treťom vibračnom programe. Tlačidlom MÍNUS sa vrátite na predošlé dva programy, zatiaľ čo
tlačidlo PLUS vás posunie o niekoľko programov ďalej. Zakaždým stačí tieto dve tlačidlá krátko stlačiť. Keď dôjdete
k poslednému, 12. programu a zmáknete tlačidlo PLUS, vrátite sa na 6. program. Aby ste pomôcku vypli, stačí krátko
stlačiť tlačidlo FUN.

Páči sa nám možnosť uloženia obľúbeného programu. Preklikajte sa k svojmu najobľúbenejšiemu režimu a po dobu
2 sekúnd podržte tlačidlo FUN. Keď dvakrát zablikajú tlačidlá PLUS a MÍNUS, je to uložené a nabudúce sa vám Manta
rozvibruje na obľúbenom programe. Pokiaľ budete chcieť uložený program nahradiť iným, zmažete ho z pamäte
vibrátora tak, že podržíte tlačidlo FUN na 4 sekundy. Tlačidlá PLUS a MÍNUS zablikajú a hračka sa vám bude zapínať
zase ako na začiatku na treťom programe.

Fun Factory NOS vibračný erekčný krúžok

Jednoduché ovládanie krúžku sa rýchlo naučíte. Pred odoslaním výrobcu pomôcku zamkol cestovným zámkom. Na jej
odomknutie stačí, keď čierny ovládací panel podržíte stlačený po dobu 4 sekúnd. Potom krúžok dvakrát zavibruje,
rozsvieti bielu diódu a odomkne sa. Ak by ste chceli hračku znova uzamknúť, stačí opäť rovnaký postup zopakovať.

Pre zapnutie krúžku poriadne stlačte ovládací panel na dobu cca 1 sekundy a pomôcka začne vibrovať na prvom
stupni vibrácií. Počas vibrovania svieti biela dióda uprostred ovládacieho panelu. Silikónový krúžok je veľmi mäkký,
preto ho pri ovládaní vždy silne stlačte.

Krátkymi stlačeniami si potom zmeníte vibračné režimy. Pokiaľ dôjdete až k piatemu vibračnému režimu, po
opätovnom stlačení panelu sa pomôcka vypne.

Pokiaľ budete chcieť pomôcku vypnúť pri prvom až štvrtom stupni vibrácií, stačí, keď ovládací panel stlačíte a
podržíte ho po dobu cca 1 sekundy.

Vibračné programy

S veľkou paletou vibrácií sa zabavíte na veľmi dlhú dobu.

Fun Factory Manta párový vibrátor

Klasické vibrácie – najnižšia intenzita1.
Klasické vibrácie – nízka intenzita2.
Klasické vibrácie – slabá stredná intenzita3.
Klasické vibrácie – silnejšia stredná intenzita4.
Klasické vibrácie – vyššia intenzita5.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita6.
Pulzný program – ako sínusoida – hore, dole7.
Pulzný program – rýchlejšia sínusoida – hore, dole8.
Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy v rýchlejšom slede9.
Pulzný program – rýchle pravidelné pulzy10.
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Pulzný program – pomalá sínusoida od intenzívnych vibrácií po slabšie11.
Pulzný program – zrýchľujúce sa a skracujúce pulzy – ako skákacia gulička, ktorá dopadá na zem12.

Fun Factory NOS vibračný erekčný krúžok

Klasické vibrácie nízkej intenzity1.
Klasické vibrácie strednej intenzity2.
Klasické vibrácie vysokej intenzity3.
Klasické vibrácie najvyššej intenzity4.
Striedanie vibrácií a pulzov v 5 minútovom intervale5.

Vodeodolnosť

Všetky tri pomôcky sú vodotesné. Môžete si s nimi preto spríjemniť sprchu, relax vo vírivke aj večerný kúpeľ vo vani.

Dizajn a tvar

Análny kolík Bootie nám svojim zahnutým tvarom pripomína vývrtku na víno. Jeho zalomená špička skvele dolieha na
prostatu, zatiaľ čo pretiahnutá pätka v tvare kotvy sa skvele drží v ruke.

Párový vibrátor Manta vyzerá trochu ako dvojzubec. Jeho dve zahnuté uši pomáhajú intenzívne dráždiť penis aj
klitoris. Vďaka dlhému tvaru a očku v rukoväti sa skvele drží v ruke. Pomôcku preto využijete v celom rade polôh, pri
ktorých vám nebude prekážať.

Vibračný erekčný krúžok NOS zaujme svojimi výbežkami na klitoris, ktoré pripomínajú králičie uši. V jeho vnútornom
priemere nájdete anatomické vykrojenie, vďaka ktorému krúžok vytvára tlakové body na intenzívnu stimuláciu
penisu. Dva výbežky na klitoris majú medzi sebou medzeru, ktorá vyzerá ako kvapka vody. Vďaka tomuto
sofistikovanému tvarovaniu sa ženy môžu tešiť na bočné zovretie klitorisu. Taká stimulácia je potom pre dámy
intenzívnejšia a dochádza pri nej k rýchlejšiemu orgazmu. Celkovo sa krúžok dobre drží v ruke a pri spojení dvoch
partnerských tiel neprekáža.

Materiál

Na dotyk zamatovo hebký silikón, použitý na výrobu všetkých troch pomôcok, si zamilujete. Oceňujeme na ňom aj
jeho hypoalergénne a neporézne vlastnosti, vďaka ktorým sa ľahko čistí a udržuje. So silikónovými materiálmi sa
často stretnete aj v lekárstve alebo kozmetickom priemysle.

Farba

Elegantná čierna farba pôsobí tajomne a nabáda našu túžbu na splnenie tajných prianí.

Rozmery

Vďaka svojim rozmerom sa hračky skvele držia v ruke a pri sexe nikde neprekážajú.
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Fun Factory Manta párový vibrátor

Celková dĺžka: 18,8 cm
Priemer najširšej časti: 6,4 cm
Priemer vibrátora nad rukoväťou: 4,9 cm
Hmotnosť: 230 g

Fun Factory NOS vibračný erekčný krúžok

Celková dĺžka: 8 cm
Dĺžka výbežkov: 2,4 cm
Vonkajší priemer krúžku (v kľude): 4,2 cm
Vnútorný priemer krúžku (v kľude): 3,5 cm
Hmotnosť: 35 g

Fun Factory Bootie análny kolík

Celková dĺžka: 7,6 cm
Najmenší priemer: 1,6 cm
Najväčší priemer: 2,7 cm
Hmotnosť: 42 g
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