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Fun Factory Manta párový vibrátor

Údržba

Vyhraďte si pár minutiek na čistenie. My vieme, je to otrava, ale verte, zaberie to len
chvíľku. Stačí Mantu pod teplou vodou opláchnuť a umyť s kvapkou mydla. Dezinfekcia
pomôcok by bola ešte lepšia. Zabije totiž všetky breberky, ktoré by si chceli Mantu
privlastniť pre seba.

Nabíjanie

Ako ostatné vibrátory značky Fun Factory sa aj Manta dobíja pomocou magnetického
systému Click n 'Charge. Na jednom konci je klasický USB konektor, ktorý zastrčíte do
nabíjačky od mobilu či do powerbanku. Na druhom konci sú dva magnetické špuntíky,
ktoré sa pritlačia k vibrátoru.

Prvé dobíjanie trvá trochu dlhšie, nabíjali sme ho cez počítač 7,5 hodiny. Vyskúšali
sme, ako dlho vás Manta bude privádzať k slastným pôžitkom a na piatom vibračnom
programe vibrovala hodinu a desať minút.

Stav batérie pri nabíjaní

Blikajúce tlačidlo – (mínus): 0 – 33 %
Blikajúce tlačidlo + (plus): 33 – 66 %
Blikajúce tlačidlo FUN: 66 – 100 %

Ovládanie

Hoci sa ovládanie zdá byť zložité, je to hračka. Stačí si to osvojiť a budete to zvládať ľavou zadnou. Keď vytiahnete
Mantu z krabičky a budete ju chcieť naštartovať, stačí podržať + a tlačidlo FUN. Manta sa rozvibruje na treťom
vibračnom programe, takom zlatom strede klasických vibrácií. Tlačidlom mínus sa vrátite na predošlé dva programy
a tlačidlom plus sa vydávate na objavnú cestu za ďalšími vibračnými programami. Keď dôjdete k 12 a stlačíte +, vráti
vás to na záchytný 6. program. Od programu číslo 7 až po program číslo 12 pri stlačení tlačidla mínus skočíte späť na
6. Keď už dosiahnete vysnívaného orgazmu a budete chcieť Mantu vypnúť, podržte tlačidlo FUN. Manta dovibruje a
bude sa tešiť na ďalšie hry.

Páči sa nám uloženie obľúbeného programu. Preklikajte sa k obľúbenému programu a na 2 sekundy podržte
tlačidlo FUN. Keď dvakrát zablikajú tlačidlá + a -, je to uložené a nabudúce sa vám Manta rozvibruje na obľúbenom
programe. Keď sa vám bude zdať, že váš obľúbený program už nie je tak obľúbený, zmažete ho tak, že podržíte FUN
na 4 sekundy. Tlačidlá + a – zablikajú a Manta sa vám bude zapínať zase ako na začiatku, na treťom programe.

Fun Factory myslí na všetko. Chcú totiž, nech si hry užívate aj mimo domova, preto má Manta cestovné zamykanie.
Na letisku alebo vo vlaku sa v kufri Manta len tak nerozvibruje. Stačí podržať – a tlačidlo FUN tak na 0,5 sekundy.
Vibrátor dá jemným zavibrovaním znamenie, že je zamknutý. Potom ho len strčíte do tašky a idete. Odomknutie má
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rovnaký postup, akurát tlačidlo mínus nahradíme tým plusovým.

Vibračné programy

S 12 vibračnými programami zažijete maratón slasti.

Klasické vibrácie – najnižšia intenzita1.
Klasické vibrácie – nízka intenzita2.
Klasické vibrácie – slabá stredná intenzita3.
Klasické vibrácie – silnejšia stredná intenzita4.
Klasické vibrácie – vyššia intenzita5.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita6.
Pulzný program – ako sínusoida – hore, dole7.
Pulzný program – rýchlejšia sínusoida – hore, dole8.
Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy v rýchlejšom slede9.
Pulzný program – rýchle pravidelné pulzy10.
Pulzný program – pomalá sínusoida od intenzívnych vibrácií po slabšie11.
Pulzný program – zrýchľujúce a skracujúce sa pulzy – ako skákacia guľôčka, ktorá dopadá na zem12.

Vodeodolnosť

My v slonovi hry vo vode milujeme a Manta ich miluje tiež. Je plne vodotesná, takže blow job pod teplou sprchou
bude na dennom poriadku.

Dizajn a tvar

Manta je diabol už na pohľad. Jej dlhé telo a dva zahnuté rohy (uši) dávajú jasne najavo, čo môžete od vibrátora
čakať – pekelné orgazmy. Ušká vibrátora z mäkkého silikónu kmitajú ako o závod. A rovnako ako ostatné hračky Fun
Factory má aj Manta otvor v rukoväti pre lepší úchop. Vibrátor sa preto skvele drží v akejkoľvek polohe. Stačí len
stlačiť tlačidlo Fun a baviť sa.

Materiál

Nechajte sa uniesť na vlnách kvalitného silikónového materiálu. Hebký a príjemný k pokožke, takže by ste sa od neho
nechali hladiť pokojne aj celé hodiny.

Farba

Siahnite po farbe, ktorú si na prvý pohľad zamilujete. Vybrali sme pre vás dva varianty a oba sú neodolateľné.

Čierna: Zmyselná, tajomná a elegantná čierna farba rozprúdi krv na tých správnych miestach. Zatúžite po
dlhom rozmaznávaní intímnych miest a s chuťou si splníte tie najtajnejšie erotické fantázie.
Petrolejová: Tmavomodrá farba už od pohľadu naznačuje, že to bude veľká búrka. Keď sa pomaly blížia
mraky, vlny v mori sa začínajú dvíhať a prudký dážď dopadá na piesočné pláže. O taký orgazmus sa s vami
Manta rada podelí.
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Rozmery

Manta nie je moc veľká, ale zato je celkom široká. Čo je náhodou príma, vlezie sa tam tak s prehľadom
akýkoľvek penis.

Celková dĺžka: 18,8 cm
Priemer najširšej časti: 6,4 cm
Priemer vibrátora nad rukoväťou: 4,9 cm
Hmotnosť: 230 g
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