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Fun Factory Semilino DeluxeVibe

Údržba

Nie je potrebné zložité údržby, postačí teplá voda a šetrnejšie mydlo, odporúčame umyť hneď
pred prvým použitím. Môžete očistiť tiež dezinfekciou na erotické pomôcky, potom len stačí
nechať uschnúť. Semilino uchovávajte oddelene od ostatných pomôcok, napríklad v textilnom
vrecúšku alebo v originálnom obale.

Nabíjanie

Moderné nabíjania s ktorým vám odpadne starosť o nákup batérií. Odporúčame pred prvým
použitím úplne nabiť, aby akumulátor získal maximálnu životnosť a výdrž. Nabíjací systém Click
‚N‘ Charge znamená, že magnetickú koncovku nabíjačky priložíte k dvom strieborným bodkám
na spodnom konci rukoväte. USB koncovku zapojte do počítača, adaptéra nabíjačky telefónu,
auto nabíjačky a pod. Najprv začne blikať tlačidlo – (MÍNUS). Keď je Semilino nabitý z časti,
tlačidlo sa rozsvieti. Keď sa nabije batérie na viac ako polovicu, začne blikať tlačidlo + (PLUS) a
rozsvieti sa. Pri plnom nabití sa rozsvieti tlačidlo FUN a zábava môže začať.

Ovládanie

Veľkú výhodu vidíme v ovládaní na dve tlačidlá. Pri hrátkach vás neotrávia zdĺhavé preberaní
všetkými programami, než nájdete ten potrebný. Tretie tlačidlo má trefný nápis „FUN“, pre
spustenie a vypnutie zábavy. Po zapnutí sa automaticky nastaví program č. 1 Klasické vibrácie –
nízka intenzita. Stlačením tlačidla + (PLUS) prepíname postupne na program č. 2 Klasické
vibrácie – vyššia intenzita, program č. 3 Klasické vibrácie – stredná intenzita, č. 4 Klasické
vibrácie – vysoká intenzita. Nasledujú pulzný programy č. 7–12. Chýbajú klasické vibrácie
v najvyšších stupňoch (č. 5 + 6)? Stlačte kedykoľvek v priebehu pulzných programov tlačidlo –
(MÍNUS) a Semilino sa vráti ku klasickým vibráciám (program č. 6). Ďalším stláčaním tlačidla –
(MÍNUS) môžete postupne prepínať na slabšie vibrácie až do programu č. 1. Chcete sa vrátiť zase
k pulzným programom? Stlačte opäť tlačidlo + (PLUS). Semilino má uzamykateľný systém, ktorý
po aktivácii bráni spustení vibrátora klasickým stlačením tlačidiel. Táto funkcia zabráni
nechcenému spusteniu v najmenej vhodnú chvíľu. Už ziadne trápne chvíľky alá „Zdá sa, že vám
vibruje kabelka.“ :-) Pre zamknutie pridržte na pol sekundy tlačidlo – (MÍNUS) a potom Fun. Pre
odomknutie podržte tlačidlo + (PLUS) a Fun.

Vibračné programy

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – vyššia intenzita2.
Klasické vibrácie – stredná intenzita3.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita4.
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.
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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 gulička12.

Vibrácie tohto modelu sú odstupňované od veľmi jemných po naozaj silné. Posledné stupňa vibrácií Semilina sú stále
silné ako ostatné vibrátory na batérie. Svoje robí nabíjania. Zdá sa nám, že vibrátory na baterky nemôžu čo do
intenzity vibrácií konkurovať dobíjacím vibrátorom. Ale záleží model od modelu. Nemecká osvedčená značka Fun
Factory sa pýši vychytanými vibráciami, ktoré sú unikátne a odlišné od iných výrobcov. Vibrácie tejto značky
spoznáte aj so zaviazanými očami.

Vodeodolnosť

Mini vibrátor je 100% vodotesný, spríjemnite si chvíľky strávené vo vani alebo sprche. Dôkladne sme otestovali
vodotesnosť, v akváriu vibroval ako o život.

Dizajn a tvar

Vrúbkovaný, mierne zahnutý koniec s malým výstupkom na dráždenie klitorisu alebo G-bodu

Materiál

Tento model je vyrobený zo 100% lekárskeho silikónu, ktorý je kvalitný, zdravotne nezávadný, na dotyk zamatovo
hebký a veľmi príjemný. Povrch má zvlnený do záhybov, ktoré umožňujú intenzívnejšie stimuláciu. Rukoväť je
vyrobená z plastu, má ovládacie tlačidlá na prednej strane a dva kovové konektory na spodnej strane.

Farba

Vyberte si z dvoch farieb: sexy čierna alebo hravá oranžová.

Hravá oranžová farba – oranžová je symbolom optimizmu, mladosti a radosti zo života. Vzbudzuje
zvedavosť a chuť do dobrodružstva
Tajomne čierna farba – vzbudzuje pocit nadradenosti. V kombinácii so zlatistou rukoväťou pôsobí elegantne
a eroticky

Rozmery

Celková dĺžka: 17 cm
Použiteľná dĺžka po výstupok: 9 cm
Dĺžka rukoväte: 6,4 cm
Šírka rukoväte: 4 cm
Priemer s výstupkom: 5 cm
Priemer tela: 4 cm
Priemer v žaluďa: 3 cm
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