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Fun Factory Big Boss G5 silikónový vibrátor

Údržba

Po použití vibrátor dôkladne umyte mydlom a teplou vodou, pre stopercentnú čistotu je fajn
dezinfekcia na erotické pomôcky (kvasinky a mykózy sú veľmi nepríjemná vec). Nechajte
uschnúť a uskladnite oddelene od ostatných pomôcok (tie sa nesmú priamo dotýkať, materiály
by mohli reagovať). Ideálny je originálny obal alebo textilné vrecko. Pred každým použitím Big
Boss len opláchnite teplou vodou a choďte na to!

Nabíjanie

Nabíjačka je zadarmo súčasťou balenia. So systémom CLICK 'N' CHARGE je to ľahké. Priložte
magnetickú koncovku k dvom strieborným bodom na spodnej strane vibrátora. USB koniec
zasuňte do powerbanky alebo adaptéra nabíjačky telefónu. Najprv začne blikať tlačidlo –
(MÍNUS). Keď je Big Boss nabitý cca z 1/3, tlačidlo sa rozsvieti. Potom začne blikať tlačidlo +
(PLUS) a rozsvieti sa, keď je batéria nabitá na cca 2/3. Pri plnom nabití svieti tlačidlo FUN.

Pred prvým použitím ho úplne nabite, akumulátor tým získa maximálnu životnosť a výdrž.
Počítajte s dlhšou dobou prvého nabíjania (až 12 hodín), ďalšie nabíjanie budú trvať maximálne
8 hodín. Na jedno nabitie si užijete zhruba 45 min zábavy.

Ovládanie

Ovládanie vibrácií vibrátora Big Boss je tak jednoduché a zábavné! Už tlačidlo FUN napovedá, aká to bude zábava.
Keď Big Boss držíte jednou rukou a ukazovák zastrčíte do otvoru, ostatnými voľnými prstami môžete pomocou
tlačidiel + (PLUS) a – (MÍNUS) prepínať vibrácie a vibračné programy. Vibrácie sú dosť silné a zároveň tiché. Krátkym
stlačením tlačidla FUN ho zapnete aj vypnete.
Chystáte sa cestovať? Zamknite si tlačidlá súčasným stlačením FUN a + (PLUS). Pre odomknutie stlačte tlačidlá FUN a
– (MÍNUS)

Vibračné programy

1. Klasické vibrácie – nízka intenzita
2. Klasické vibrácie – vyššia intenzita
3. Klasické vibrácie – stredná intenzita
4. Klasické vibrácie – vysoká intenzita
5. Klasické vibrácie – veľmi vysoká intenzita
6. Klasické vibrácie – najvyššia intenzita

7. Pulzný program – ako sínusoida – hore, dole
8. Pulzný program – rýchlejšia sínusoida – hore, dole
9. Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy v rýchlejšom slede
10. Pulzný program – najkratšie pravidelné pulzy – veľmi rýchle brnenie
11. Pulzný program – pravidelné striedanie kratších pulzov a jemnejšieho brnenia
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12. Pulzný program – zrýchľujúce sa a skracujúce pulzy – ako skákacia gulička, ktorá dopadá na zem

Vodeodolnosť

100% vodotesný Big Boss miluje dovolenky pri mori, vezmite ho so sebou. Nechystáte sa k moru? Dosť zábavy si
užijete aj v sprche alebo vani.

Dizajn a tvar

Tvarom a výrazným žaluďom sa dosť podobá skutočnému penisu.

Materiál

Kvalitný lekársky silikón je antialergénny a na dotyk hebký a príjemný, s bielym popraškom púdru, ktorý vytvára na
povrchu jemný biely povlak. Big Boss je mäkký a ohybný hlavne v prostrednej tretine. Vibrátor neucítite, typická
„aróma“ gélových a TPR pomôcok sa tu nekoná.

Farba

Vybrať si môžete z dvoch farieb:

Výrazne ružová farba (fosforujúca) – ružová je farbou miernosti, nehy a vyšších citov v láske. Prezrádza
sentimentalitu a jemnosť. Uvoľňuje napätie vo svaloch av mysli. Takže Big Boss je úplne ideálny na
uvoľňovanie akéhokoľvek napätia tela. ;-)
Tajomne čierna farba, vzbudzuje pocit nadradenosti. Pôsobí viac eroticky ako iné farby. Taká čierna mamba.

Rozmery

Celková dĺžka: 24 cm
Použiteľná dĺžka: 18 cm
Priemer: 4,5 cm
Hmotnosť: 328 g
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