
NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Fun Factory Celebrate Yourself – sada 3 pomôcok

Údržba

Vďaka vodotesnej úprave sa hračky ľahko čistia. Odporúčame ich pred prvým
použitím a potom aj po každom ďalšom dôkladne namydliť a opláchnuť teplou
vodou. Dezinfekcia pomôcok patrí k účinným a zároveň šetrným pomocníkom
v boji za hygienicky čisté pomôcky. Stačí ju len nastriekať na povrch vibrátora,
nechať minútku pôsobiť a potom opláchnuť. Na čistenie záhybov u Venušiných
guličiek sa vám možno bude hodiť aj jemná zubná kefka. Po očistení stačí už
len hračky uložiť do krabičky alebo textilného vrecúška a skladovať ich
oddelene od ostatných hračiek, aby na seba rôznorodé materiály pomôcok
nemohli reagovať.

Nabíjanie

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

Pred prvým použitím odporúčame pomôcku nabiť. Všetky Fun Factory hračky dodáva výrobca uzamknutej cestovným
zámkom. Aby ste hračku mohli začať nabíjať, musíte ju najskôr odomknúť. To urobíte tak, že súčasne stlačíte tlačidlá
PLUS a FUN. Tlačidlá potom raz prebliknú, zavibrujú a informujú vás tak o svojom odomknutí.

Magnetickú koncovku kábla potom priložte k dvom kovovým výstupkom na spodnej strane rukoväte vibrátora. Druhý
koniec pripojte k powerbanke alebo cez adaptér do elektrickej zásuvky. Prvé nabíjanie trvá najdlhšie, obvykle okolo
8 hodín. Každé ďalšie nabíjanie už ale zaberie cca 6 hodín. Po ňom vydrží hračka vibrovať cca 1 hodinu.

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, pokiaľ vibrátor Miss Bi
nenabijete do 66 % kapacity. Od 66 % do plného nabitia svietia obe biele tlačidlá a bliká tlačidlo FUN. Pri plnom nabití
všetky tlačidlá na prístroji zhasnú a svieti len kontrolka na nabíjacom kábli.

Fun Factory LAYA II masážny vibrátor

Opäť odporúčame vibrátor pred prvým použitím nabiť do plna, aby ste predĺžili jeho výdrž a životnosť akumulátora.
Aby ste mohli hračku začať nabíjať, musíte ju najskôr odomknúť. Stačí, keď súčasne stlačíte tlačidlá PLUS a FUN.
Vibrátor potom raz zapípa a informuje vás tak o svojom odomknutí. Na nabíjanie potom stačí pripojiť magnetický USB
kábel k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky a jeho druhý koniec priložiť k dvom kovovým
výstupkom na chrbte vibrátora.

Stav nabíjania poznáte podľa rôzneho štádia blikania a svietenia kontroliek 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. Nám prvé nabíjanie trvalo 6 hodín
a na jeden záťah potom hračka vibrovala 3 hodiny a 45 minút.

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

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Aby ste pomôcku zapli alebo vypli, musíte stlačiť tlačidlo FUN na dobu asi
0,5 sekúnd. Vibrátor začne vibrovať na stredne silnej vibrácii. Vibrátor má dva samostatné vibračné motorky. Tlačidlo
s väčšou bodkou ovláda vibrácie v špičke vibrátora. Tlačidlo s menšou bodkou zase mení vibrácie vo výstupku na
klitoris. Oba motorky môžete vypnúť dlhším stlačením daného tlačidla s malou alebo veľkou bodkou. V oboch
častiach hračky môžete voliť medzi 3 rôznymi intenzitami vibrácií a 3 pulznými rytmami. Keď prejdete všetkých
6 vibračných programov, vibrátor sa vypne. Opätovným stlačením ale spustíte vibrácie znova, od tých najjemnejších.

Vibrátor Fun Factory Miss Bi si dokáže zapamätať váš obľúbený program, ktorý sa spustí ihneď po zapnutí. Stačí, ak
sa preklikáte k svojmu najobľúbenejšiemu programu a stlačíte tlačidlo FUN na dobu 3 sekúnd. Prípadne môžete
stlačiť obe tlačidlá s bodkami, ktoré dvakrát bliknú a tým uložia vami zvolený program do pamäte vibrátora.

Fun Factory LAYA II masážny vibrátor

Trochu zložitejšie ovládanie si s trochou cviku rýchlo zapamätáte. Pre zapnutie vibrátora krátko stlačte tlačidlo FUN.
To isté urobíte aj pre jeho vypnutie. Po spustení sa vibrátor zapne automaticky na programe číslo 2. Krátkym
stlačením tlačidla MÍNUS sa vrátite k predchádzajúcemu programu. Krátkym stlačením tlačidla PLUS sa preklikáte až
k poslednému programu. Keď pri 10. programe znovu stlačíte tlačidlo PLUS, vrátite sa k piatemu vibračnému
programu.

Páči sa nám, že vibrátor LAYA II ponúka taktiež možnosť uloženia obľúbeného programu do pamäte. Vďaka tomu sa
vám najmilovanejší program spustí hneď po zapnutí pomôcky. Na uloženie programu do pamäte stačí, aby ste sa
k nemu preklikali a na dve sekundy stlačili tlačidlo FUN. Akonáhle tlačidlá PLUS a MÍNUS zablikajú a vibrátor dvakrát
zavibruje, máte program uložený. Pokiaľ by ste niekedy chceli vibračný režim z pamäte zmazať, stačí, keď podržíte
tlačidlo FUN po dobu 4 sekúnd. Zvyšné dve tlačidlá 3× zavibrujú a vy si tak do pamäte môžete uložiť iný program.

Vibračné programy

S veľkým počtom rôznorodých vibrácií sa zabavíte na dlhé hodiny.

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

Klasická stála vibrácia nízkej intenzity1.
Klasická stála vibrácia strednej intenzity2.
Klasická stála vibrácia vysokej intenzity3.
Rýchle pulzné vibrácie4.
Rýchle pulzné vibrácie vystrieda jedna dlhá5.
Zrýchľujúce pulzné vibrácie6.

Fun Factory LAYA II masážny vibrátor

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
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Klasické vibrácie – vyššia intenzita2.
Klasické vibrácie – stredná intenzita3.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita4.
Pulzný program – ako sínusoida – hore, dole5.
Pulzný program – rýchlejšia sínusoida – hore, dole6.
Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy v rýchlejšom slede7.
Pulzný program – pomalá sínusoida od intenzívnych vibrácií po slabšie8.
Pulzný program – pravidelné striedanie kratších pulzov a jemnejšieho brnenia9.
Pulzný program – zrýchľujúce sa a skracujúce pulzy – ako skákacia gulička, ktorá dopadá na zem10.

Vodeodolnosť

Všetky tri hračky sú vodotesné. Okoreňte si preto večerný kúpeľ kvapkou vzrušenia.

Dizajn a tvar

Venušine guličky Smartballs Teneo Duo v klasickom, anatomicky dobre spracovanom tvare dvoch guličiek sa skvele
držia v ruke. Preto sa ľahko zavádza a pri nosení nikde netlačí. Celkovo guličky pôsobia trochu futuristicky, takže
nikdy nevyjdú z módy.

Masážny vibrátor LAYA II svojim anatomicky zahnutým tvarom pripomína trochu lodičku. Jeho zaoblené tvary sa
dobre držia v ruke a celkovo hračka vyzerá moderne.

Vibrátor Miss Bi vďaka šikovnému pútku v rukoväti skvele padne do ruky. Jeho tvar trochu pripomína ľudské prsty,
pripravené stimulovať bod G a klitoris zároveň. Celkovo na nás hračka robí dojem svojim luxusným a nadčasovým
prevedením.

Materiál

Oba vibrátory sa vyrábajú zo zamatovo hebkého silikónu. Ten nadchne svojimi hypoalergénnymi a neporéznymi
vlastnosťami. Venušine guličky sú z pevného elastomédu, ktorý pokrýva tenká vrstva silikónového materiálu.

Farba

Vzrušujúce pomôcky v hravej ružovej a elegantnej fialovej farbe upútajú pozornosť a rozvíria fantáziu. Zatúžite po
nových zážitkoch a nezabudnuteľných chvíľach rozkoše.

Rozmery

Kompaktné rozmery pomôcok oceníte hlavne pri cestovaní.

Fun Factory Smartballs Teneo Duo Venušine guličky

Dĺžka guličiek: 18,8 cm
Dĺžka bez šnúrky: 10 cm
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Priemer menšej guličky: 3 cm
Priemer väčšej guličky: 3,5 cm
Spoj medzi guličkami: 0,5 cm
Hmotnosť: 74 g

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

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

Fun Factory LAYA II masážny vibrátor

Celková dĺžka: 10,5 cm
Priemer strednej časti: 4,1 cm
Hmotnosť: 98 g
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