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Fun Factory Volta G5 vibrátor na klitoris

Údržba

Volta je vodotěsná, proto i údržba bude jednoduchá. Před i po použití opláchněte hračku
mýdlem a teplou vodou. Dezinfekce pomůcek na erotické pomůcky dílo dokončí. Nechejte
chvíli působit a opět opláchněte. Po oschnutí uložte mezi ostatní hračky do textilního pytlíku
nebo originální krabičky, aby na sebe materiály hraček vzájemně nereagovaly.

Sterilizace a vyvařování: Výrobce nám potvrdil, že vyvařování není dobrý nápad i přes
odolnost silikonového materiálu. Mohlo by dojít k poškození motorku. Silikon není pórovitý
materiál, takže se v něm neusazují nečistoty, proto není důvod pomůcky vyvařovat. Pokud
chce někdo doma experimentovat s vyvařováním, jen na vlastní nebezpečí.

Nabíjení

Fun factory Voltu nabijete pomocí USB kabelu, který najdete v 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 Volta nabitá 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. Dáme vám radu. Před prvním použitím nabijte
Voltu do plna. Potrvá to sice 6–8 hodin, ale hračka pak vydrží vibrovat asi 45 minut a
zvýšíte tak životnost pomůcky.

Ovládání

Ovládání vibrátoru je jednoduché a zábavné. Pro zapnutí stiskněte tlačítko FUN, které po opětovném stisknutí
vibrátor vypne. Pomocí tlačítek PLUS (+) a MÍNUS (-) přepínáte vibrační režimy. Výrobce většinou posílá pomůcku
zamknutou. Odemknete ji podržením tlačítek FUN a PLUS po dobu cca 5 vteřin, po kterých vibrátor zavibruje. A pokud
vyrazíte i s vibrátorem Volta na výlet, využijte jeho cestovní zámek, ať nemusíte na letišti vysvětlovat, co vám v tom
kufru tak vibruje. Stačí podržet současně tlačítko FUN a MÍNUS, dokud vibrátor nezavibruje a neuzamkne se.

Pokud si v záplavě vibračních režimů najdete svůj oblíbený program a chcete, aby spustil po zapnutí vibrátoru,
podržte delší dobu tlačítko FUN. Vibrátor dvakrát krátce zavibruje a program se uloží.

Vibrační programy

Po zapnutí Fun Factory Volta začíná vibrovat na střední intenzitě. Toužíte-li se rozehřívat od nízké čí vyšší intenzity
použijte po zapnutí tlačítko mínus nebo plus.

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – vyšší intenzita2.
Klasické vibrace – střední intenzita3.
Klasické vibrace – vysoká intenzita4.
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Klasické vibrace – velmi vysoká 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 – nejkratší pravidelné pulzy – velice rychlé brnění10.
Pulzní program – pravidelné střídání kratších pulzů a jemnějšího brnění11.
Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem12.

Voděodolnost

Oceňujeme 100% vodotěsnost pomůcky. Volta G5 bude skvělým společníkem pro dlouhé večerní koupele i na
rychlovky ve sprše. Odvážlivci si ji můžou vzít i do vířivky.

Design a tvar

Vibrátor Volta připomíná trochu delfína, nebo zobák pelikána, který se po zapnutí rozkmitá (více a méně se otevírá).
Od pootevřených špiček po stranách vede rozšiřující se linie až k bílé rukojeti, na které najdete tři tlačítka (mínus,
plus, FUN). Vnitřní otvor rukojeti zdobí lesklá stříbrná barva. Rukojeť se dobře drží v ruce a usnadňuje manipulaci
s vibrátorem.

Materiál

Pružný a přesto pevný lékařský silikon si zamilujete. Při pohlazení ucítíte trochu drsnější, pudrový povrch, ale po
použití lubrikačního gelu zjemní. Rukojeť zdobí stříbrno-bílý plast, který je na dotek hladký jako sklo.

Barva

Sametově matná tmavší fialovo-růžová barva je smyslná, působí vznešeně, tajemně a velmi elegantně.

Rozměry

Fun Factory Volta padne akorát do ruky. Je lehká a nebolí z ní ruce.

Celková délka: 18,9 cm
Použitelná délka: 12 cm
Průměr v nejširší části: 4,7 cm
Průměr v nejužší části: 2 cm
Hmotnost: 192 g
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