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Fun Factory Mr. Boss silikonový vibrátor

Údržba

Žádná věda pro medvěda – ani pro slony. Ale pár rad vám dáme. Textura tohoto silikonu
způsobuje, že na sebe nechá nalepit jakékoliv nečistoty – prach, vlasy… Takže hračku
důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem před i po každém dalším použití. Nejlépe pomůcku
ošetří Dezinfekce pomůcek. Nechejte oschnout a uskladněte v originálním obalu nebo textilním
pytlíku.

Sterilizace a vyvařování: Var není dobrý nápad i přes odolnost silikonového materiálu, což
nám potvrdil i výrobce. Mohli byste poškodit motorek uvnitř vibrátoru. Silikon není pórovitý
materiál, a tak se v něm neusazují nečistoty. Proto není důvod pomůcky vyvařovat. Pokud
chcete i přesto experimentovat s vyvařováním, tak jen na vlastní nebezpečí. ;-)

Nabíjení

Pro funkčnost vibrátoru Mr. Boss jsou zapotřebí pouze Dvě AAA baterie. Baterie jsou
samozřejmě k dostání v našem krámu. Fígl je však v nové technologii hybridního nabíjení,
které zajíistí Napájecí kabely. Do pomůcky můžete vložit obyčejné jednorázové baterie nebo
dobíjecí. Pak stačí vložit baterie Hybrid Kit do vibrátoru, ze kterého je po vybití nemusíte
zase vytahovat. Hračku můžete i s bateriemi uvnitř nabíjet pomocí stejného magnetického
systému Click n 'Charge, který používá většina nabíjecích zařízení Fun Factory. Počítejte ale
s tím, že USB kablík není součástí balení Mr. Boss a stejně tak ani Napájecí adaptéry

Na jedno nabití si užijete až 1 hodinu legrace na nejvyšší výkon. Přiložte magnetickou koncovku ke dvěma stříbrným
bodům na spodní straně krytu. USB konec zasuňte do počítače, powerbanky nebo adaptéru nabíječky telefonu. Začne
blikat tlačítko „–“. Když je Mr. Boss z 1/3 nabitý, tlačítko se rozsvítí. Pak začne blikat tlačítko „+“ a rozsvítí se, když je
baterie na 2/3 nabitá. Při plném nabití svítí tlačítko „FUN“.

Ovládání

Mr. Boss má snadné ovládání jako všechny Vibrátory Fun Factory. Dobře dosáhnete na tři vystouplá ovládací tlačítka,
která jsou podsvícená pro snadné použití ve tmě. Krátkým stisknutím tlačítka FUN jej zapnete i vypnete. Plynule
si můžete nastavit intenzitu vibrací i vibrační programy pomocí tlačítek „+“ a „ –“.

A pokud se chystáte na cesty a nechcete si udělat trapas, že se vám zapne váš mazlík v kufru na letišti, zamkněte si
tlačítka současným stisknutím „FUN“ a „–“. Odemknete ho stisknutím „FUN“ a „+“.

Vibrační programy

Po zapnutí začíná vibrátor vibrovat na druhém stupni, tzn. ihned na vyšší intenzitě. Mr. Boss má 4 stupně intenzity
vibrací a 6 vibračních rytmů.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/baterie-do-erotickych-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/napajeci-kabely-do-erotickych-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/napajeci-adaptery-pro-eroticke-pomucky/
https://www.ruzovyslon.cz/vibratory-fun-factory/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – vyšší intenzita2.
Klasické vibrace – střední intenzita3.
Klasické vibrace – vysoká intenzita4.
Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů5.
Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů6.
Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu7.
Pulzní program – pomalá sinusoida od intenzivních vibrací po slabší8.
Pulzní program – pravidelné střídání kratších pulzů a jemnějšího brnění9.
Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem10.

Voděodolnost

S vibrátorem jsme se několikrát koupali. Testerka Kamila si ho vzala do vany, Petra zase do sprchy. Zjistili jsme, že
Mr. Boss miluje vodu. Je totiž 100% vodotěsný. Výrobce vodotěsnost technicky vyřešil černou těsnící gumičkou pod
krytem vibrátoru. Dobrý nápad, jen bacha na silný úchop, abyste kryt v zápalu vášně omylem pod vodou neotevřeli.
Vibrátor jsme nechali vibrovat pod vodou dobrých dvacet minut a přes gumičku se nedostala žádná voda. Jen okolo
gumičky byl trochu vlhký, takže těsnění za nás fajn. Pokud se tedy chystáte k moři nebo na společný wellness
s partnerem, vezměte ho s sebou. Zažijete vodní dobrodružství.

Design a tvar

Tvarem a mírně zahnutým výrazným žaludem se podobá skutečnému penisu. Na konci vibrátoru je jemné
vroubkování, které zvyšuje účinek dráždění. Vibrace a reálný tvar jsou kombinací, díky které vás Mr. Boss dostane.

Materiál

Mr. Boss je vyrobený z kvalitního lékařského silikonu, je antialergenní, na dotek hebký a příjemný. Uprostřed
vibrátoru je umístěný motor, takže na omak je tělo pomůcky pevné, až na posledních 7 cm, kde je Mr. Boss pěkně
měkký a ohebný. Vibrátor nemám žádnou vůni, což je typické u silikonových pomůcek. Ovládací část je vyrobená
z pevného a hladkého ABS plastu.

Barva

Zažeňte nudu krásnou ostružinovou barvou. Ovládací část má zajímavou matnou antracitovou barvu.

Rozměry

Celková délka: 20 cm
Použitelná délka: 13,5 cm
Průměr: 3,5 – 4 cm
Hmotnost: 225 g
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