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Fun Factory Tiger silikonový vibrátor + dárek Toybag

Údržba

Vodotěsný vibrátor umyjete během chviličky. Stačí, když ho po každé akci pořádně namydlíte a
opláchnete vlažnou vodou. Dezinfekce pomůcek pak dotáhne údržbu ke 100% čistotě. Nakonec
už jen pomůcku osušte měkkým ručníkem a uložte ji do původní krabičky nebo textilního
pytlíku. Díky oddělenému skladování zabráníte tomu, aby na sebe různorodé materiály
pomůcek reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Vibrátor výrobce většinou posílá cca z 1/3 nabitý, přesto ho ale raději před prvním použitím
nabijte do plna. Prodloužíte tím dlouhou výdrž i životnost baterie. První nabíjení sice trvá dlouho
– cca 12 hodin, ale vydržte to. Po plném nabití zvládne vibrátor vibrovat cca 45 minut v kuse při
nejvyšším výkonu. 

Před prvním dobíjením musíte nejdřív pomůcku odemknout. Stačí, když současně stisknete
tlačítka FUN a PLUS. Vibrátor pak jednou zapípá a informuje vás tak o svém odemčení. Pro
nabíjení stačí připojit magnetický USB kabel k powerbance nebo přes síťový adaptér do
elektrické zásuvky a jeho druhý konec přiložit ke dvěma kovovým výstupkům na spodní hraně
vibrátoru. Po prvním nabíjení se už obvyklá doba napájení pohybuje kolem 6 hodin.

Během nabíjení bliká nejprve tlačítko MINUS, které se v momentě, kdy je vibrátor nabitý z 1/3,
rozsvítí a začne místo něj blikat tlačítko PLUS, které po nabití ze 2/3 vystřídá tlačítko FUN. V
momentě plného nabití kontrolky zhasnou.

Ovládání

Intuitivní ovládání se rychle naučíte. Vibrátor Fun Factory Tiger posílá výrobce uzamčený pomocí cestovního zámku.
Proto ho musíte nejdřív odemknout. To uděláte tak, že dlouze stisknete tlačítka PLUS a FUN současně. Vibrátor
jednou pípne a tím se odemkne. Pro jeho uzamčení pak jen dlouze stiskněte tlačítka MINUS a FUN.

Abyste hračku zapnuli, dlouze stiskněte tlačítko FUN. Pomocí PLUSU nebo MINUSU pak přepínáte jednotlivé programy.
Pro vypnutí stačí krátce zmáčknout tlačítko FUN, které se rozsvítí a zhasne v momentě, kdy se hračka vypne.

Vibrační programy

Vzrušujících 12 vibračních programů přivedou ženy do orgasmického ráje.

1. Klasické vibrace nízké intenzity
2. Klasické vibrace středně nízké intenzity
3. Klasické vibrace střední intenzity
4. Klasické vibrace středně vyšší intenzity
5. Klasické vibrace vysoké intenzity
6. Klasické vibrace nejvyšší intenzity
7. Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů
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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
12. Pulzní program – zrychlující a zkracující se pulzy – jako skákací kulička

Voděodolnost

Vibrátor Fun Factory Tiger je vodotěsný. Vezměte si ho proto s sebou do sprchy nebo vany a užijte si divoké rodeo.

Design a tvar

Moderní, vroubkované provedení vibrátoru s mírně zahnutou špičkou vypadá luxusně. Vibrátor můžete mít v jednom
ze dvou barevných provedení, která cíleně dráždí fantazii a vyzývají k hrátkám. Oceňujeme ergonomicky dobře
tvarovanou rukojeť ve tvaru kroužku, která usnadňuje držení pomůcky i její ovládání. První vroubek na špičce
vibrátoru evokuje předkožku na žaludu. Přesto se hračka drží neutrálního designu, který nenapodobuje mužský penis.
Celkově vibrátor působí nadčasově a hravě.

Materiál

Kvalitní, sametově hebký silikonový materiál v kombinaci s hladkou rukojetí z ABS plastu si zamilujete hned po
prvním pohlazení. Silikon se často používá v lékařství nebo kosmetice, protože je hypoalergenní a má neporézní
povrch, ve kterém neulpívají mikroskopické nečistoty. 

Barva

Vyberte si ze dvou krásných barev:

Tyrkysová působí luxusně a klidně. Pomůže vám zrelaxovat tělo i mysl a dopřát si dlouhé, pomalé
rozmazlování.
Černá barva vás pro změnu vyzve k odhalení tajných erotických fantazií. Prožijete s ní ty nejdivočejší večery i
vzrušující rána.

Rozměry

Vibrátor patří mezi středně velké hračky, které svými rozměry uspokojí většinu žen.

Celková délka: 22,5 cm
Použitelná délka: 16 cm
Průměr vibrátoru: 3,9 cm
Hmotnost: 264 g
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