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Fun Factory Lady Bi vibrátor s výběžkem

Údržba

Každou erotickou pomůcku doporučujeme umýt jak před, tak po použití. Zkuste teplou vodu
s mýdlem a kdyby vám to nestačilo, doporučujeme čistič na erotické pomůcky Toy cleaner,
který je bez alkoholu a velmi účinný. Po umytí nechejte oschnout a uložte do původního
obalu. Nikdy nedávejte pomůcky k sobě, protože materiály by mohly vzájemně reagovat.

Sterilizace a vyvařování: Samotný výrobce nám potvrdil, že var není dobrý nápad i přes
odolnost silikonového materiálu. Zvlášť u pomůcek s motorkem. Navíc není důvod Lady Bi
vyvařovat. Silikon není pórovitý materiál, takže se v něm neusazují nečistoty. Pokud chcete
doma i přesto experimentovat s vyvařováním, tak na vlastní nebezpečí.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme nabít vibrátor na 100 %, akumulátor tím získá lepší
výdrž a životnost. Nám nabíjení trvalo necelých šest hodin. Nabíječku najdete v balení.
Nabít Lady Bi je jednoduché. Magnetickou koncovku nabíječky přiložte ke dvěma stříbrným
tečkám na spodním konci rukojeti a USB koncovku zapojte do powerbanky, adaptéru
nabíječky telefonu, auto nabíječky apod. Za chvilku začne blikat tlačítko s menší tečkou,
poté co se nabije do poloviny, začne blikat tlačítko s větší tečkou. V konečné fázi nabíjení
začne blikat tlačítko FUN, a když se vibrátor zcela nabije, přestanou svítit všechna tlačítka.
Plně nabitý nám vydržel vibrovat přes hodinu.

Ovládání

Když zmáčknete tlačítko FUN, oba motory začnou vibrovat střední intenzitou. Zmáčknutím tlačítka FUN znova se
vibrátor vypne. Oba motory lze kontrolovat samostatně. Tlačítko s větší tečkou ovládá tělo vibrátoru a tlačítko
s menší tečkou ovládá výstupek. Každý motor má tři různé intenzity a tři různé vibrační rytmy. Posledním stiskem
každého tlačítka motor vypnete. Oba motorky jde taky kdykoliv vypnout delším stiskem daného tlačítka (vaginální
část tlačítkem s větší tečkou, dráždítko klitorisu tlačítkem s menší tečkou). Pro uzamknutí tlačítek přidržte současně
tlačítko FUN a tlačítko s malou tečkou. Pro odemknutí přidržte tlačítko FUN a tlačítko s velkou tečkou.

Vibrační programy

Celkem máte možnost vyzkoušet 49 různých kombinací.

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – vyšší intenzita2.
Klasické vibrace – střední intenzita3.
Pulzní program – nejkratší pravidelné pulzy – velice rychlé brnění4.
Pulzní program – pravidelné střídání kratších pulzů a jemnějšího brnění5.
Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička6.
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Voděodolnost

Vodní hrátky s Lady Bi vřele doporučujeme. Zkoušeli jsme ji nechat dlouho ve vodě a nic se nestalo. Vibrátor je 100%
vodotěsný a ve vodě je jako doma.

Design a tvar

Tvar je dostatečně dlouhý, abyste se s ním dostali opravdu hluboko. Výstupek působí famózně. Dohromady skvělá
kombinace. Po celé délce Lady Bi je vystouplá vlnovka lemující obě strany.

Materiál

100 % lékařský silikon, nejvyhledávanější materiál, šetrný k tělu
ohebný jako gymnastka
hebký a matný

Barva

vyberte si ze tří krásných barev: sytě modré, indicky červené a fialové

Rozměry

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka: 12 cm
Nejširší průměr: 4,5 cm
Nejužší průměr: 2,5 cm
Délka výstupku: 7 cm
Průměr výstupku: 2,5 cm
Hmotnost: 283 g
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