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Fun Factory Have It All – sada 3 pomůcek

Údržba

Údržbu vodotěsných pomůcek budete mít hotovou během pár minut. Po
každém použití hračky namydlete a důkladně opláchněte vlažnou vodou.
Dezinfekce pomůcek dotáhne čištění k dokonalosti. Pak už jen pomůcky osušte
ručníkem a suché je uložte do krabičky nebo textilního pytlíku. Díky
oddělenému skladování zabráníte tomu, aby na sebe různorodé materiály
pomůcek reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Fun Factory Manta párový vibrátor

Doporučujeme vibrátor před prvním použitím nabít na maximum, abyste prodloužili jeho životnost. Než ho ale
připojíte k nabíjecímu kabelu, musíte ho odemknout. Stiskněte proto tlačítka FUN a PLUS na dobu cca 0,5 sekundy a
počkejte, až vibrátor zavibruje. Pro zamknutí stačí, když na stejně dlouhou dobu stisknete tlačítka FUN a MINUS.

Pak už jen připojte magnetickou koncovku nabíjecího kabelu ke dvěma stříbrným tečkám na spodní straně rukojeti a
druhý konec připojte k powerbance nebo přes adaptér do elektrické zásuvky.

První nabíjení trvá nejdéle, cca 8 hodin. Každé další nabíjení už trvá ale kratší dobu, po které vibrátor zvládne
vibrovat v kuse cca 1 hodinu.

Stav a průběh nabíjení poznáte podle blikajících kontrolek, které najdete pod ovládacími tlačítky. Jakmile je baterie
nabitá na 33 %, bliká kontrolka tlačítka MINUS. Pak se toto tlačítko rozsvítí a začne blikat tlačítko PLUS, dokud se
vibrátor nenabije na 66 %. V momentě plného nabití všechny kontrolky zhasnou.

Fun Factory NOS vibrační erekční kroužek

Výrobce posílá vibrační kroužek z poloviny nabitý. My však doporučujeme pomůcku před prvním použitím dobít do
plna, abyste tak prodloužili životnost jejího akumulátoru. Před prvním nabíjením musíte hračku odemknout. To
uděláte tak, že ovládací panel stisknete a podržíte po dobu cca 4 sekund. Kroužek pak 2× zavibruje, rozsvítí bílou
diodu a odemkne se. První nabíjení trvá cca 2 hodiny, každé další už však zabere jen 1 hodinu, po které vám vydrží
hračka vibrovat cca 45 minut v kuse na tu nejsilnější intenzitu vibrací. Během nabíjení bílá kontrolka pomalu bliká.
V momentě, kdy dioda zhasne, je kroužek nabitý a připravený vyrazit s vámi za dobrodružstvím.

Ovládání

Fun Factory Manta párový vibrátor
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Ovládání vibrátoru Manta zvládnete i po slepu. Pro zapnutí stačí podržet po dobu cca 0,5 vteřiny tlačítko FUN. Hračka
se rozvibruje na třetím vibračním programu. Tlačítkem MÍNUS se vrátíte na předešlé dva programy, zatímco tlačítko
PLUS vás posune o několik programů dál. Pokaždé stačí tato dvě tlačítka krátce stisknout. Když dojdete k poslednímu,
12. programu a zmáknete tlačítko PLUS, vrátíte se na 6. program. Abyste pomůcku vypnuli, stačí krátce stisknout
tlačítko FUN.

Líbí se nám možnost uložení oblíbeného programu. Proklikejte se ke svému nejoblíbenějšímu režimu a po dobu
2 sekund podržte tlačítko FUN. Když dvakrát zablikají tlačítka PLUS a MINUS, je to uložené a příště se vám Manta
rozvibruje na oblíbeném programu. Pokud budete chtít uložený program nahradit jiným, smažete ho z paměti
vibrátoru tak, že podržíte tlačítko FUN na 4 sekundy. Tlačítka PLUS a MINUS zablikají a hračka se vám bude zapínat
zase jako na začátku na třetím programu.

Fun Factory NOS vibrační erekční kroužek

Jednoduché ovládání kroužku se rychle naučíte. Před odesláním výrobce pomůcku zamkl cestovním zámkem. Pro její
odemknutí stačí, když černý ovládací panel podržíte stisknutý po dobu 4 sekund. Pak kroužek dvakrát zavibruje,
rozsvítí bílou diodu a odemkne se. Pokud byste chtěli hračku znovu uzamknout, stačí opět stejný postup zopakovat.

Pro zapnutí kroužku pořádně stiskněte ovládací panel na dobu cca 1 sekundy a pomůcka začne vibrovat na prvním
stupni vibrací. Během vibrování svítí bílá dioda uprostřed ovládacího panelu. Silikonový kroužek je hodně měkký,
proto ho při ovládání vždy silně stiskněte.

Krátkými stisky si pak změníte vibrační režimy. Pokud dojdete až k pátému vibračnímu režimu, po opětovném
stlačení panelu se pomůcka vypne.

Pokud budete chtít pomůcku vypnout u prvního až čtvrtého stupně vibrací, stačí, když ovládací panel stisknete a
podržíte ho po dobu cca 1 vteřiny.

Vibrační programy

S velkou paletou vibrací se zabavíte na hodně dlouhou dobu.

Fun Factory Manta párový vibrátor

Klasické vibrace – nejnižší intenzita1.
Klasické vibrace – nízká intenzita2.
Klasické vibrace – slabá střední intenzita3.
Klasické vibrace – silnější střední intenzita4.
Klasické vibrace – vyšší intenzita5.
Klasické vibrace – nejvyšší intenzita6.
Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů7.
Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů8.
Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu9.
Pulzní program – rychlé pravidelné pulzy10.
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Pulzní program – pomalá sinusoida od intenzivních vibrací po slabší11.
Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem12.

Fun Factory NOS vibrační erekční kroužek

Klasické vibrace nízké intenzity1.
Klasické vibrace střední intenzity2.
Klasické vibrace vysoké intenzity3.
Klasické vibrace nejvyšší intenzity4.
Střídání vibrací a pulzů v 5 minutovém intervalu5.

Voděodolnost

Všechny tři pomůcky jsou vodotěsné. Můžete si s nimi proto zpříjemnit sprchu, relax ve vířivce i večerní koupel
ve vaně.

Design a tvar

Anální kolík Bootie nám svým zahnutým tvarem připomíná vývrtku na víno. Jeho zalomená špička skvěle doléhá na
prostatu, zatímco protáhlá patka ve tvaru kotvy se skvěle drží v ruce.

Párový vibrátor Manta vypadá trochu jako dvojzubec. Jeho dvě zahnuté uši pomáhají intenzivně dráždit penis
i klitoris. Díky podlouhému tvaru a očku v rukojeti se skvěle drží v ruce. Pomůcku proto využijete v celé řadě poloh,
při kterých vám nebude překážet.

Vibrační erekční kroužek NOS zaujme svými výběžky na klitoris, které připomínají králičí uši. V jeho vnitřním průměru
najdete anatomické vykrojení, díky kterému kroužek vytváří tlakové body pro intenzivní stimulaci penisu. Dva
výběžky na klitoris mají mezi sebou mezeru, která vypadá jako kapka vody. Díky tomuto sofistikovanému tvarování
se ženy můžou těšit na boční sevření klitorisu. Taková stimulace je pak pro dámy intenzivnější a dochází při ní
k rychlejšímu orgasmu. Celkově se kroužek dobře drží v ruce a při spojení dvou partnerských těl nepřekáží.

Materiál

Na dotek sametově hebký silikon, použitý pro výrobu všech tří pomůcek, si zamilujete. Oceňujeme na něm taky jeho
hypoalergenní a neporézní vlastnosti, díky kterým se snadno čistí a udržuje. Se silikonovými materiály se často
setkáte taky v lékařství nebo kosmetickém průmyslu.

Barva

Elegantní černá barva působí tajemně a vybízí naši touhu ke splnění tajných přání.

Rozměry

Díky svým rozměrům se hračky skvěle drží v ruce a při sexu nikde nepřekáží.
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Fun Factory Manta párový vibrátor

Celková délka: 18,8 cm
Průměr nejširší části: 6,4 cm
Průměr vibrátoru nad rukojetí: 4,9 cm
Hmotnost: 230 g

Fun Factory NOS vibrační erekční kroužek

Celková délka: 8 cm
Délka výběžků: 2,4 cm
Vnější průměr kroužku (v klidu): 4,2 cm
Vnitřní průměr kroužku (v klidu): 3,5 cm
Hmotnost: 35 g

Fun Factory Bootie anální kolík

Celková délka: 7,6 cm
Nejmenší průměr: 1,6 cm
Největší průměr: 2,7 cm
Hmotnost: 42 g
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