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Fun Factory Big Boss G5 silikonový vibrátor

Údržba

Po použití vibrátor důkladně omyjte mýdlem a teplou vodou, pro stoprocentní čistotu je fajn
dezinfekce na erotické pomůcky (kvasinky a mykózy jsou tuze nepříjemná věc). Nechejte
oschnout a uskladněte odděleně od ostatních pomůcek (ty se nesmí přímo dotýkat, materiály by
mohly reagovat). Ideální je originální obal nebo textilní pytlík. Před každým použitím Big Boss
jen opláchněte teplou vodou a jděte na to!

Nabíjení

Nabíječka je zdarma součástí balení. Se systémem CLICK ‘N’ CHARGE je to snadné. Přiložte
magnetickou koncovku ke dvěma stříbrným bodům na spodní straně vibrátoru. USB konec
zasuňte do powerbanky nebo adaptéru nabíječky telefonu. Nejprve začne blikat tlačítko –
(MINUS). Když je Big Boss nabitý cca z 1/3, tlačítko se rozsvítí. Pak začne blikat tlačítko + (PLUS)
a rozsvítí se, když je baterie nabitá na cca 2/3. Při plném nabití svítí tlačítko FUN.

Před prvním použitím ho zcela nabijte, akumulátor tím získá maximální životnost a výdrž.
Počítejte s delší dobou prvního nabíjení (až 12 hodin), další nabíjení budou trvat maximálně
8 hodin. Na jedno nabití si užijete zhruba 45 min legrace.

Ovládání

Ovládání vibrací vibrátoru Big Boss je tak snadné a zábavné! Už tlačítko FUN napovídá, jaká to bude zábava. Když Big
Boss držíte jednou rukou a ukazováček zastrčíte do otvoru, ostatními volnými prsty můžete pomocí tlačítek + (PLUS)
a – (MINUS) přepínat vibrace a vibrační programy. Vibrace jsou dost silné a zároveň tiché. Krátkým stisknutím tlačítka
FUN jej zapnete i vypnete.
Chystáte se cestovat? Zamkněte si tlačítka současným stisknutím FUN a + (PLUS). Pro odemčení stiskněte tlačítka
FUN a – (MINUS)

Vibrační programy

1. Klasické vibrace – nízká intenzita
2. Klasické vibrace – vyšší intenzita
3. Klasické vibrace – střední intenzita
4. Klasické vibrace – vysoká intenzita
5. Klasické vibrace – velmi vysoká intenzita
6. Klasické vibrace – nejvyšší intenzita

7. Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů
8. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
9. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
10. Pulzní program – nejkratší pravidelné pulzy – velice rychlé brnění
11. Pulzní program – pravidelné střídání kratších pulzů a jemnějšího brnění

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

12. Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem

Voděodolnost

100% vodotěsný Big Boss miluje dovolené u moře, vezměte ho s sebou. Nechystáte se k moři? Dost legrace si užijete
i ve sprše nebo vaně.

Design a tvar

Tvarem a výrazným žaludem se dost podobá skutečnému penisu.

Materiál

Kvalitní lékařský silikon je antialergenní a na dotek hebký a příjemný, s bílým popraškem pudru, který vytváří na
povrchu jemný bílý povlak. Big Boss je měkký a ohebný hlavně v prostřední třetině. Vibrátor neucítíte, typické
„aroma“ gelových a TPR pomůcek se zde nekoná.

Barva

Vybrat si můžete ze dvou barev:

Výrazně růžová barva (fosforující) – růžová je barvou mírnosti, něhy a vyšších citů v lásce. Prozrazuje
sentimentalitu a jemnost. Uvolňuje napětí ve svalech a v mysli. Takže Big Boss je naprosto ideální na
uvolňování jakéhokoliv napětí těla. ;-)
Tajemně černá barva, vzbuzuje pocit nadřazenosti. Působí více eroticky než jiné barvy. Taková černá mamba.

Rozměry

Celková délka: 24 cm
Použitelná délka: 18 cm
Průměr: 4,5 cm
Hmotnost: 328 g
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