
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

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

Údržba

Čištění už snad nemůže být jednodušší. Fun Factory Miss Bi nemá žádné složité
záhyby, takže ji vymáchejte v mýdlové vodě a opláchněte. Dezinfekce pomůcek –
dezinfekci použijte, když chcete mít jistotu, že je hračka 100 % čistá. Přeci jen tak
šikovný pomocník si zaslouží veškerou péči.

Sterilizace a vyvařování: Není důvod Fun Factory Miss Bi vyvařovat. Fun Factory si
stojí za tím, že var není dobrý nápad i přes odolnost silikonového materiálu. Zvlášť
u pomůcek s motorkem. Silikon není pórovitý materiál, takže se v něm neusazují
nečistoty. Pokud chcete i přesto doma experimentovat s vyvařováním, tak jen na
vlastní nebezpečí.

Nabíjení

Jako téměř všechny pomůcky od Fun Factory i tuhle hračku nabíjíte díky technologii
Click´n charge. Nabíjecí kabel je součástí balení. Magnetickou koncovku kabelu
přiložte k určenému místu na vibrátoru (tam kde vykukují dvě kovové anténky). Druhý
konec USB kabelu je určen do zařízení s USB výstupem (powerbanka). Můžete si
v elektropotřebách dokoupit i USB adaptér, který je často i součástí nabíječky
mobilního telefonu.

První nabíjení:
Nová Fun Factory Miss Bi je většinou nabitá jen minimálně a na pořádné řádění potřebuje přípravu. První nabíjení je
nejdůležitější a může trvat až 8 hodin. Vibrátor nechte nabít vždy na 100 %. Akumulátor to ocení a získá maximální
životnost a výdrž. Běžný proces nabíjení pak může trvat v rozmezí 2 až 8 hodin podle toho, jak moc je vibrátor vybitý.
Nám trvalo nabít úplně vyždímanou baterii asi 5,5 hodiny.

Celkový čas, po který vám hračka vydrží fungovat, záleží na tom, jestli máte zapnuté oba motory, nebo jen jeden, a
také na jakou intenzitu vibrací jsou nastavené. Při nejsilnějších vibracích z obou motorů jsme tuhle krasavici vyšťavili
za 55 minut. Běžně ji ale testerky používaly při všech možných kombinacích programů a různých vibracích. Fun
Factory Miss Bi ani nemusela běžet naplno a dlouhé desítky minut, aby s ní přiběhl nejeden orgasmus. Takže vám
vydrží o pořádný kus déle a můžete se pustit do celovečerního maratonu.

Po zapojení do USB zdroje se rozsvítí červené světélko na napájecím kabelu. Při nabíjení do 33 % kapacity baterie
bliká pouze horní tlačítko s malou tečkou. To se pak rozsvítí a začne blikat tlačítko uprostřed, s velkou tečkou, dokud
Fun Factory Miss Bi nenabijete do 66 % kapacity. Od 66 % do plného nabití svítí obě bílá tlačítka a bliká tlačítko FUN.
Podmínkou nabíjení je, že vibrátor musí být odemknutý. Při plném nabití všechna tlačítka na přístroji zhasnou a svítí
jen kontrolka na nabíjecím kabelu.
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Ovládání

Fun Factory Miss Bi má dva tiché a extra silné motorky a každý z nich ovládáte samostatným tlačítkem. Zmáčknutím
tlačítka FUN na dobu asi 0,5 sekundy vibrátor zapnete a oba motory začnou vibrovat podle oblíbených uložených
vibrací. Jestli jste si zatím žádnou neuložili, nevadí, vibrace se zapnou do předem nastaveného středního stupně. Když
zmáčknete tlačítko FUN znovu na přibližně 0,5 sekundy, vibrátor se vypne. Tlačítko s větší tečkou ovládá tělo
vibrátoru a tlačítko s menší tečkou ovládá výstupek na klitoris. Oba motorky můžete vypnout kdykoliv delším stiskem
daného tlačítka s malou nebo velkou tečkou. Každý motor má tři různé intenzity vibrací a tři různé pulzní
rytmy. Když projedete postupně všech šest programů, vibrace se vypnou a tím i vrátí na začátek. Dalším stiskem tak
opět přejdete na nejjemnější vibrace.

Kromě ovládání samotných vibrací má rebelka Fun Factory Miss Bi ještě dvě skvělé funkce:

První je, že si můžete uložit své oblíbené vibrace. Nastavte si každý motorek na program, který se vám nejvíce
líbí, a pak zmáčkněte tlačítko FUN na dobu tří sekund. Nebo než obě tlačítka s tečkami zároveň dvakrát
bliknou. Fun Factory Miss Bi vám tím říká, že si pamatuje, co máte nejraději, a když ji zase zapnete, začne
vibrovat přesně podle vašeho gusta.
Druhá chytrá funkce se hodí hlavně na cesty, umí totiž vaši hračku uzamknout. Stačí přibližně na 0,5 sekundy
zmáčknout zároveň tlačítko s malou tečkou a tlačítko FUN. Jakmile chcete hračku odemknout a zase si hrát,
tak opět na 0,5 sekundy podržíte zároveň tlačítko tentokrát s velkou tečkou a tlačítko FUN. Chytrá mašinka, co
myslíte?

Voděodolnost

Čvachtání ve vodě ani mokrý orgasmus nejsou pro 100% vodotěsný Fun Factory Miss Bi žádnou výzvou. Je přímo
stvořená pro mokré hrátky. Vezměte ji s sebou do vany nebo do sprchy a dejte jí pořádně zabrat. Jen pozor, ať
v záchvěvech vášně neuklouznete. K moři ji ale berte jen na kukandu, slaná voda by jí totiž mohla ublížit.

Design a tvar

Slečna Fun Factory Miss Bi úplně zapadá do zdravého životního stylu, má nádherné křivky, je pružná a ohebná. Tělo
má sice o něco kratší než její kolegyně Lady Bi, ale na eleganci jí to neubralo. Směrem k rukojeti je plynule rozšířená
a dává tak po zasunutí pocit slastného naplnění. Špička je šikovně zahnutá nahoru, aby bylo co nejsnazší masírovat
bod G. Svádivý výstupek se úplně třese na ženský klitoris a je záměrně rozšířený tak, aby přinášel maximální
uspokojení. Dva motorky jsou umístěné přesně v místech, odkud váš klitoris, bod G a vaginu zahltí vlny extáze.
Rukojeť padne do ruky s elegantní samozřejmostí a díky očku, do kterého lehce zasunete svůj ukazovák, se Fun
Factory Miss Bi snadno drží a ovládá úplně přirozeně.

Materiál

Celá vibrační část, která má za úkol masírovat bod G a klitoris, je z hypoalergenního silikonu, toho nejlepšího
materiálu pro erotické hračky. Rukojeť tvoří ABS plast, bez nebezpečných příměsí, dle norem EU.

Barva

Vibrační část má plnou sytě růžovou barvu, která je lehce doplněna bílou rukojetí s vystouplými tlačítky, skrze kterou
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prochází perleť připomínající smyčka.

Rozměry

Celková délka: 18 cm
Použitelná délka: 8 cm
Nejširší průměr: 4,2 cm
Nejužší průměr: 2,4 cm
Délka výstupku: 5 cm
Průměr výstupku: 3 cm
Hmotnost: 210 g
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