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Fun Factory Sundaze pulzačný vibrátor + darček Toybag

Údržba

Údržbu vďaka vodotesnosti pomôcky zvládnete ľavou zadnou. Odporúčame vibrátor pred prvým
použitím starostlivo opláchnuť a po každej spoločnej akcii ho potom umyť mydlom a
vodou.Dezinfekcia pomôcok je super pomocník pri čistení erotických pomôcok, pretože zbaví
hračku všetkých mikroskopických nečistôt, ktorých by ste si všimli až pod mikroskopom.
Nakoniec už stačí len vibrátor uložiť do krabičky alebo priloženého textilného vrecka a schovať
ho do šuplíka slasti.

Nabíjanie

Vibrátor síce výrobca väčšinou posiela cca z 1/3 nabitý, ale odporúčame pomôcku pred prvým
použitím nabiť doplna. Predĺžite tým dlhú výdrž aj životnosť batérie. A aj keď prvé nabíjanie trvá
dlho – cca 12 hodín, vydržte to. Vibrátor sa vám potom odmení tým, že na jedno nabitie zvládne
vibrovať cca 2 hodiny.

Pred prvým dobíjaním musíte najskôr pomôcku odomknúť. Stačí, keď súčasne stlačíte tlačidlá
PLUS a FUN. Vibrátor potom raz zapípa a informuje vás tak o svojom odomknutie. Pre nabíjanie
potom stačí pripojiť magnetický USB kábel k powerbance alebo cez sieťový adaptér do elektrickej
zásuvky a jeho druhý koniec priložiť k dvom kovovým výstupkom na spodnej hrane vibrátora. Po
prvom nabíjaní sa už obvyklá doba napájania pohybuje okolo 6 hodín.

Počas nabíjania bliká najprv tlačidlo MÍNUS, ktoré sa v momente, kedy je vibrátor nabitý z 1/3, rozsvieti a začne
namiesto neho blikať tlačidlo PLUS, ktoré po nabití zo 2/3, vystrieda tlačidlo FUN. V momente plného nabitia kontrolky
zhasnú.

Ovládanie

Intuitívne ovládanie hravo zvládnete. Vibrátor Sundaze vám príde domov uzamknutý pomocou cestovného zámku.
Preto ho musíte najskôr odomknúť. To urobíte tak, že dlho stlačíte tlačidla PLUS a FUN súčasne. Vibrátor raz pípne a
tým sa odomkne. Pre jeho opätovné uzamknutie stačí dlhé stlačenie tlačidla MÍNUS a FUN.

Pre zapnutie vibrátora stačí dlho podržať tlačidlo FUN, ktoré sa rozbliká, zatiaľ čo sa tlačidla PLUS a MÍNUS rozsvieti.
Pomocou plus a mínus potom prepínate jednotlivé programy. Tieto tlačidlá sa vždy po stlačení na okamih rozžiari a
potom ich svetlo zhasne. Pre vypnutie stačí krátko stlačiť tlačidlo FUN, ktoré sa výrazne presvieti a vyhasne
v momente, keď sa hračka vypne.

Pulzačné vibrátor začína vibrovať vždy od prvého módu, ale ak pri hrách objavíte program, ktorý sa stane vaším
najobľúbenejším, môžete si ho jednoducho uložiť do pamäti vibrátora. Ten potom pri každom zapnutí spustí váš
obľúbený režim. Stačí preklikať sa k milovanému programu a stlačiť tlačidlo FUN na dobu cca 2 sekúnd, kým
nebudete počuť dve zapípanie.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Vibračné programy

Vibrátor Sundaze vás bude rozmaznávať svojimi 15 vibračnými programami.

Klasická stála vibrácie nízkej intenzity1.
Klasická stála vibrácie stredne nízkej intenzity2.
Klasická stála vibrácie strednej intenzity3.
Rezonujúce vibrácie, mierne tepajúca4.
Intenzívne rezonujúce vibrácie, ktorá pripomína tepanie5.
Stredne silné pulzy6.
Zbíjačka – intenzívna rýchle prirážanie7.
Menej intenzívny prirážanie8.
Guľometné paľba – výrazné prirážanie v stredne rýchlom rytme9.
Pomalá guľometné paľba – výrazné prirážanie v pomalom rytme10.
Zatĺkaní klinca – pomalé výrazné prirážanie11.
Pomalé klusání kone – pomalé prirážanie12.
Rýchle prirážanie v štýle zbíjačky striedajú tri krátke pulzy13.
Slabé vibrácie sa vo vlnách zintenzívni a prejdú v prirážanie14.
Program kopíruje sínusoidu – rýchle pulzovanie prejde v slabej vibrácie15.

Vodeodolnosť

Vibrátor Sundaze má vodotesné prevedenie. Vyzve vás preto k orgasmickému tancu medzi kvapkami dažďa.
Spríjemní každodenný kúpeľ, sprchu i víkendový relax vo vírivke.

Dizajn a tvar

Svieži dizajn vibrátora si zamilujete. Svojim rovným tvarom a skosenou špičkou trochu pripomína prst. Využijete ho
preto nielen pre vaginálne dráždenie, ale taky pre stimuláciu klitorisu. Vibrátor perfektne padne do ruky. Preto sa
jednoducho ovláda pri masturbácii i spoločných hrách s partnerom.

Materiál

Kvalitné, zamatovo hebký silikónový materiál v kombinácii s hladkou rukoväťou z ABS plastu si obľúbite 100%
neporézny a hypoalergické vlastnosti oceníte pri ľahkom čistení.

Farba

Spoločnosť Fun Factory obliekla vibrátor Sundaze do dvoch farebných kombinácií, ktoré pôsobí moderne a hravo.

Ružový vibrátor so zlatou rukoväťou vám zrýchli tep. Zatúžite po divokom rozmaznávanie a dlhých orgazmu.
Pistáciovo zelené prevedenie so zlatou rukoväťou vás naladí na dlhé a pomalé hrátky, pri ktorých
zabudnete vnímať čas.
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Rozmery

Malé rozmery vibrátora ocenia začiatočníčky i vášnivé cestovateľky.

Celková dĺžka: 17,5 cm
Použiteľná dĺžka: 11,5 cm
Najširší priemer: 3,5 cm
Najužšej priemer: 2,5 cm
Hmotnosť: 213 g
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