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Fun Factory Volta G5 vibrátor na klitoris

Údržba

Volta je vodotesná, preto i údržba bude jednoduchá. Pred aj po použití opláchnite hračku
mydlom a teplou vodou.Dezinfekcia pomôcok na erotické pomôcky dielo dokončí. Nechajte
chvíľu pôsobiť a opäť opláchnite. Po uschnutí uložte medzi ostatné hračky do textilného
vrecka alebo originálne krabičky, aby na seba materiály hračiek vzájomne nereagovali.

Sterilizácia a vyváranie: Výrobca nám potvrdil, že vyváranie nie je dobrý nápad aj napriek
odolnosť silikónového materiálu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu motorku. Silikón nie je pórovitý
materiál, takže sa v ňom neusadzujú nečistoty, preto nie je dôvod pomôcky vyvárať. Ak chce
niekto doma experimentovať s vyváraním, len na vlastné nebezpečenstvo.

Nabíjanie

Fun factory Voltu nabijete pomocou USB kábla, ktorý nájdete v balení. 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 Volta nabitá 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. Dáme vám radu. Pred prvým použitím nabite Voltu do
plna. Potrvá to síce 6–8 hodín, ale hračka potom vydrží vibrovať asi 45 minút a zvýšite tak
životnosť pomôcky.

Ovládanie

Ovládanie vibrátora je jednoduché a zábavné. Pre zapnutie stlačte tlačidlo FUN, ktoré po opätovnom stlačení vibrátor
vypne. Pomocou tlačidiel PLUS (+) a MÍNUS (-) prepínate vibračné režimy. Výrobca väčšinou posiela pomôcku
uzamknutú. Odomknete ju podržaním tlačidiel FUN a PLUS po dobu cca 5 sekúnd, po ktorých vibrátor zavibruje. A ak
vyrazíte aj s vibrátorom Volta na výlet, využite jeho cestovné zámok, nech nemusíte na letisku vysvetľovať, čo vám
v tom kufri tak vibruje. Stačí podržať súčasne tlačidlo FUN a MÍNUS, kým vibrátor nezavibruje a neuzamkne sa.

Pokiaľ si v záplave vibračných režimov nájdete svoj obľúbený program a chcete, aby spustil po zapnutí vibrátora,
podržte dlhšiu dobu tlačidlo FUN. Vibrátor dvakrát krátko zavibruje a program sa uloží.

Vibračné programy

Po zapnutí Fun Factory Volta začína vibrovať na strednej intenzite. Ak túžite sa rozohrievať od nízkej čí vyššej
intenzity použite po zapnutí tlačidlo mínus alebo plus.

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – vyššia intenzita2.
Klasické vibrácie – stredná intenzita3.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita4.
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Klasické vibrácie – veľmi vysoká intenzita5.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita6.
Pulzný program – ako sínusoida – hore, dole7.
Pulzný program – rýchlejší sínusoida – hore, dole8.
Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy v rýchlejšom slede9.
Pulzný program – najkratšia pravidelné pulzy – veľmi rýchle brnenie10.
Pulzný program – pravidelné striedanie kratších pulzov a jemnejšieho brnenie11.
Pulzný program – zrýchľujúcej sa a skracujúce pulzy – ako skákacie gulička, ktorá dopadá na zem12.

Vodeodolnosť

Oceňujeme 100% vodotesnosť pomôcky. Volta G5 bude skvelým spoločníkom pre dlhé večerné kúpeľa aj na
rýchlovky v sprche. Odvážlivci si ju môžu vziať aj do vírivky.

Dizajn a tvar

Vibrátor Volta pripomína trochu delfína, alebo zobák pelikána, ktorý sa po zapnutí rozkmitá (viac a menej sa otvára).
Od pootvorených špičiek po stranách vedie rozširujúca sa línie až k bielej rukoväti, na ktorej nájdete tri tlačidlá
(mínus, plus, FUN). Vnútorný otvor rukoväte zdobí lesklá strieborná farba. Rukoväť sa dobre drží v ruke a uľahčuje
manipuláciu s vibrátorom.

Materiál

Pružný a napriek tomu pevný lekársky silikón si zamilujete. Pri pohladenie ucítite trochu drsnejšie, púdrový povrch,
ale po použití lubrikačného gélu zjemní. Rukoväť zdobí strieborno-biely plast, ktorý je na dotyk hladký ako sklo.

Farba

Zamatovo matná tmavšie fialovo-ružová farba je zmyselná, pôsobí vznešene, tajomne a veľmi elegantne.

Rozmery

Fun Factory Volta padne akurát do ruky. Je ľahká a nebolí z nej ruky.

Celková dĺžka: 18,9 cm
Použiteľná dĺžka: 12 cm
Priemer v najširšej časti: 4,7 cm
Priemer v najužšej časti: 2 cm
Hmotnosť: 192 g
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