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Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

Údržba

Čistenie už snáď nemôže byť jednoduchšie. Fun Factory Miss Bi nemá žiadne zložité
záhyby, takže ju vyplákajte v mydlovej vode a opláchnite. Dezinfekcia pomôcok –
dezinfekciu použite, keď chcete mať istotu, že je hračka 100% čistá. Predsa len tak
šikovný pomocník si zaslúži všetku starostlivosť.

Sterilizácia a vyváranie: Nie je dôvod Fun Factory Miss Bi vyvárať. Fun Factory si
stojí za tým, že var nie je dobrý nápad aj napriek odolnosť silikónového materiálu.
Zvlášť u pomôcok s motorčekom. . Silikón nie je pórovitý materiál, takže sa v ňom
neusadzujú nečistoty. Pokiaľ chcete aj napriek tomu doma experimentovať
s vyváraním, tak len na vlastné nebezpečenstvo.

Nabíjanie

Ako takmer všetky pomôcky od Fun Factory aj túto hračku nabíjate vďaka technológii
Click'n charge. Nabíjací kábel je súčasťou balenia. Magnetickú koncovku kábla priložte
k určenému miestu na vibrátora (tam kde vykúkajú dve kovové anténky). Druhý
koniec USB kábla je určený do zariadenia s USB výstupom (powerbanka). Môžete si
v elektropotřebách dokúpiť aj USB adaptér, ktorý je často aj súčasťou nabíjačky
mobilného telefónu.

Prvé nabíjanie:
Nová Fun Factory Miss Bi je väčšinou nabitá len minimálne a na poriadne vyčíňanie potrebuje prípravu. Prvé nabíjanie
je najdôležitejší a môže trvať až 8 hodín. Vibrátor nechajte nabiť vždy na 100%. Akumulátor to ocenia a získa
maximálnu životnosť a výdrž. Bežný proces nabíjania potom môže trvať v rozmedzí 2 až 8 hodín, podľa toho, ako
veľmi je vibrátor vybitý. Nám trvalo nabiť úplne vykrúcanou batériu asi 5,5 hodiny.

Celkový čas, po ktorý vám hračka vydrží fungovať, záleží na tom, či máte zapnuté oba motory, alebo len jeden, a tiež
na akú intenzitu vibrácií sú nastavené. Pri najsilnejších vibráciách z oboch motorov sme túto krásavicu vystavili za
55 minút. Bežne ju ale testerky používali pri všetkých možných kombináciách programov a rôznych vibráciách. Fun
Factory Miss Bi ani nemusela bežať naplno a dlhé desiatky minút, aby s ňou pribehol nejeden orgazmus. Takže vám
vydrží o poriadny kus dlhšie a môžete sa pustiť do celovečerného maratónu.

Po zapojení do USB zdroja sa rozsvieti červené svetielko na napájacom kábli. Pri nabíjaní do 33% kapacity batérie
bliká iba horné tlačidlo s malou bodkou. To sa potom rozsvieti a začne blikať tlačidlo uprostred, s veľkou bodkou, kým
Fun Factory Miss Bi nenabijete do 66% kapacity. Od 66% do plného nabitia svietia obe biela tlačidlá a bliká tlačidlo
FUN. Podmienkou nabíjania je, že vibrátor musí byť odomknutý. Pri plnom nabití všetky tlačidlá na prístroji zhasnú a
svieti len kontrolka na nabíjacom kábli.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Ovládanie

Fun Factory Miss Bi má dva tiché a extra silné motorky a každý z nich ovládate samostatným tlačidlom. Stlačením
tlačidla FUN na dobu asi 0,5 sekundy vibrátor zapnete a obidva motory začnú vibrovať podľa obľúbených uložených
vibrácií. Ak ste si zatiaľ žiadnu neuložili, nevadí, vibrácie sa zapnú do vopred nastaveného stredného stupňa. Keď
stlačíte tlačidlo FUN znovu na približne 0,5 sekundy, vibrátor sa vypne. Tlačidlo s väčšou bodkou ovláda telo vibrátora
a tlačidlo s menšou bodkou ovláda výstupok na klitoris. Obaja motorky môžete vypnúť kedykoľvek dlhším stlačením
daného tlačidla s malou alebo veľkou bodkou. Každý motor má tri rôzne intenzity vibrácií a tri rôzne pulzný
rytmy. Keď prejdete postupne všetkých šesť programov, vibrácie sa vypnú a tým aj vráti na začiatok. Ďalším
stlačením tak opäť prejdete na najjemnejšie vibrácie.

Okrem ovládania samotných vibrácií má rebelka Fun Factory Miss Bi ešte dve skvelé funkcie:

Prvá je, že si môžete uložiť svoje obľúbené vibrácie. Nastavte si každý motoriek na program, ktorý sa vám
najviac páči, a potom stlačte tlačidlo FUN na dobu troch sekúnd. Alebo ako obe tlačidlá s bodkami zároveň
dvakrát bliknú. Fun Factory Miss Bi vám tým hovorí, že si pamätá, čo máte najradšej, a keď ju zase zapnete,
začne vibrovať presne podľa vášho gusta.
Druhá šikovná funkcia sa hodí hlavne na cesty, vie totiž vašu hračku uzamknúť. Stačí približne na 0,5 sekundy
stlačiť zároveň tlačidlo s malou bodkou a tlačidlo FUN. Akonáhle chcete hračku odomknúť a zase sa hrať, tak
opäť na 0,5 sekundy podržíte zároveň tlačidlo tentoraz s veľkou bodkou a tlačidlo FUN. Múdra mašinka, čo
myslíte?

Vodeodolnosť

Čľapkanie vo vode ani mokrý orgazmus nie sú pre 100% vodotesný Fun Factory Miss Bi žiadnu výzvou. Je priamo
stvorená pre mokré hrátky. Vezmite ju so sebou do vane alebo do sprchy a dajte jej poriadne zabrať. Len pozor,
nech v záchvevoch vášne nešmyknete. Do mora ju ale berte len na kukandu, slaná voda by jej totiž mohla ublížiť.

Dizajn a tvar

Slečna Fun Factory Miss Bi úplne zapadá do zdravého životného štýlu, má nádherné krivky, je pružná a ohybná. Telo
má síce o niečo kratšia ako jej kolegyňa Lady Bi, ale na elegancii jej to neubralo. Smerom k rukoväti je plynule
rozšírená a dáva tak po zasunutí pocit slastného naplnenia. Špička je šikovne zahnutá hore, aby bolo čo
najjednoduchšie masírovať bod G. zvádzajúca výstupok sa úplne trasie na ženský klitoris a je zámerne rozšírený tak,
aby prinášal maximálne uspokojenie. Dva motorky sú umiestnené presne v miestach, odkiaľ váš klitoris, bod G a
vagínu zahltí vlny extázy. Rukoväť padne do ruky s elegantnou samozrejmosťou a vďaka očku, do ktorého zľahka
zasuniete svoj ukazovák, sa Fun Factory Miss Bi ľahko drží a ovláda úplne prirodzene.

Materiál

Celá vibračná časť, ktorá má za úlohu masírovať bod G a klitoris, je z hypoalergénneho silikónu, toho najlepšieho
materiálu pre erotické hračky. Rukoväť tvorí ABS plast, bez nebezpečných prímesí, podľa noriem EÚ.

Farba

Vibračná časť má plnú sýto ružovú farbu, ktorá je ľahko doplnená bielou rukoväťou s vystúpenými tlačidlami, cez
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ktorú prechádza perleť pripomínajúce slučka.

Rozmery

Celková dĺžka: 18 cm
Použiteľná dĺžka: 8 cm
Najširší priemer: 4,2 cm
Najužšej priemer: 2,4 cm
Dĺžka výstupku: 5 cm
Priemer výstupku: 3 cm
Hmotnosť: 210 g
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