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Fun Factory Celebrate Yourself – sada 3 pomůcek

Údržba

Díky vodotěsné úpravě se hračky snadno čistí. Doporučujeme je před prvním
použitím a pak i po každém dalším důkladně namydlit a opláchnout teplou
vodou. Dezinfekce pomůcek patří k účinným a zároveň šetrným pomocníkům
v boji za hygienicky čisté pomůcky. Stačí ji jen nastříkat na povrch vibrátoru,
nechat minutku působit a pak opláchnout. K čištění záhybů u Venušiných
kuliček se vám možná bude hodit i jemný zubní kartáček. Po očištění stačí už
jen hračky uložit do krabičky nebo textilního pytlíku a skladovat je odděleně od
ostatních hraček, aby na sebe různorodé materiály pomůcek nemohly
reagovat.

Nabíjení

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

Před prvním použitím doporučujeme pomůcku nabít. Všechny Fun Factory hračky dodává výrobce uzamčené
cestovním zámkem. Abyste hračku mohli začít nabíjet, musíte ji nejdřív odemknout. To uděláte tak, že současně
stisknete tlačítka PLUS a FUN. Tlačítka pak jednou probliknou, zavibrují a informují vás tak o svém odemčení.

Magnetickou koncovku kabelu pak přiložte ke dvěma kovovým výstupkům na spodní straně rukojeti vibrátoru. Druhý
konec připojte k powerbance nebo přes adaptér do elektrické zásuvky. První nabíjení trvá nejdéle, obvykle kolem
8 hodin. Každé další nabíjení už ale zabere cca 6 hodin. Po něm vydrží hračka vibrovat cca 1 hodinu.

Po zapojení do USB zdroje se rozsvítí červené světýlko 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, dokud vibrátor Miss Bi
nenabijete do 66 % kapacity. Od 66 % do plného nabití svítí obě bílá tlačítka a bliká tlačítko FUN. Při plném nabití
všechna tlačítka na přístroji zhasnou a svítí jen kontrolka na nabíjecím kabelu.

Fun Factory LAYA II masážní vibrátor

Opět doporučujeme vibrátor před prvním použitím nabít do plna, abyste prodloužili jeho výdrž a životnost
akumulátoru. Abyste mohli hračku začít nabíjet, musíte ji nejdřív odemknout. Stačí, když současně stisknete tlačítka
PLUS a FUN. Vibrátor pak jednou zapípá a informuje vás tak o svém odemčení. Pro nabíjení pak stačí připojit
magnetický USB kabel k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky a jeho druhý konec přiložit ke
dvěma kovovým výstupkům na hřbetu vibrátoru.

Stav nabíjení poznáte podle různého stádia blikání a svícení kontrolek pod ovládacími tlačítky. Jakmile je baterie
nabitá na 33 %, bliká kontrolka tlačítka minus. Pak se toto tlačítko rozsvítí a začne blikat tlačítko plus, dokud se
vibrátor nenabije na 66 %. V momentě plného nabití všechny kontrolky zhasnou. Nám první nabíjení trvalo 6 hodin a
na jeden zátah pak hračka vibrovala 3 hodiny a 45 minut.
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Ovládání

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Abyste pomůcku zapnuli nebo vypnuli, musíte stisknout tlačítko FUN na dobu
asi 0,5 sekund. Vibrátor začne vibrovat na středně silné vibraci. Vibrátor má dva samostatné vibrační motorky.
Tlačítko s větší tečkou ovládá vibrace ve špičce vibrátoru. Tlačítko s menší tečkou zase mění vibrace ve výstupku na
klitoris. Oba motorky můžete vypnout delším stiskem daného tlačítka s malou nebo velkou tečkou. V obou částech
hračky můžete volit mezi 3 různými intenzitami vibrací a 3 pulzními rytmy. Když projdete všech 6 vibračních
programů, vibrátor se vypne. Opětovným stiskem ale spustíte vibrace znovu, od těch nejjemnějších.

Vibrátor Fun Factory Miss Bi si umí zapamatovat váš oblíbený program, který se spustí ihned po zapnutí. Stačí, když
se proklikáte ke svému nejoblíbenějšímu programu a stisknete tlačítko FUN na dobu 3 sekund. Případně můžete
stisknout obě tlačítka s tečkami, která dvakrát bliknou a tím uloží vámi zvolený program do paměti vibrátoru.

Fun Factory LAYA II masážní vibrátor

Trochu složitější ovládání si s trochou cviku rychle zapamatujete. Pro zapnutí vibrátoru krátce stiskněte tlačítko FUN.
To samé uděláte i pro jeho vypnutí. Po spuštění se vibrátor zapne automaticky na programu číslo 2. Krátkým
stisknutím tlačítka MÍNUS se vrátíte k předchozímu programu. Krátkým stiskem tlačítka PLUS se proklikáte až
k poslednímu programu. Když u 10. programu znovu stisknete tlačítko PLUS, vrátíte se k pátému vibračnímu
programu.

Líbí se nám, že vibrátor LAYA II nabízí taky možnost uložení oblíbeného programu do paměti. Díky tomu se vám
nejmilovanější program spustí hned po zapnutí pomůcky. Pro uložení programu do paměti stačí, abyste se k němu
proklikali a na dvě vteřiny stiskli tlačítko FUN. Jakmile tlačítka PLUS a MÍNUS zablikají a vibrátor dvakrát zavibruje,
máte program uložený. Pokud byste někdy chtěli vibrační režim z paměti smazat, stačí, když podržíte tlačítko FUN po
dobu 4 sekund. Zbylá dvě tlačítka 3× zavibrují a vy si tak do paměti můžete uložit jiný program.

Vibrační programy

S velkým počtem různorodých vibrací se zabavíte na dlouhé hodiny.

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

Klasická stálá vibrace nízké intenzity1.
Klasická stálá vibrace střední intenzity2.
Klasická stálá vibrace vysoké intenzity3.
Rychlé pulzní vibrace4.
Rychlé pulzní vibrace vystřídá jedna dlouhá5.
Zrychlující pulzní vibrace6.

Fun Factory LAYA II masážní vibrátor

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
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Klasické vibrace – vyšší intenzita2.
Klasické vibrace – střední intenzita3.
Klasické vibrace – vysoká intenzita4.
Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů5.
Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů6.
Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu7.
Pulzní program – pomalá sinusoida od intenzivních vibrací po slabší8.
Pulzní program – pravidelné střídání kratších pulzů a jemnějšího brnění9.
Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem10.

Voděodolnost

Všechny tři hračky jsou vodotěsné. Okořeňte si proto večerní koupel kapkou vzrušení.

Design a tvar

Venušiny kuličky Smartballs Teneo Duo v klasickém, anatomicky dobře zpracovaném tvaru dvou kuliček se skvěle
drží v ruce. Proto se snadno zavádí a při nošení nikde netlačí. Celkově kuličky působí trochu futuristicky, takže nikdy
nevyjdou z módy.

Masážní vibrátor LAYA II svým anatomicky zahnutým tvarem připomíná trochu lodičku. Jeho zaoblené tvary se dobře
drží v ruce a celkově hračka vypadá moderně.

Vibrátor Miss Bi díky šikovnému poutku v rukojeti skvěle padne do ruky. Jeho tvar trochu připomíná lidské prsty,
připravené stimulovat bod G a klitoris zároveň. Celkově na nás hračka dělá dojem svým luxusním a nadčasovým
provedením.

Materiál

Oba vibrátory se vyrábí ze sametově hebkého silikonu. Ten nadchne svými hypoalergenními a neporézními
vlastnostmi. Venušiny kuličky jsou z pevného elastomedu, který pokrývá tenká vrstva silikonového materiálu.

Barva

Vzrušující pomůcky v hravé růžové a elegantní fialové barvě upoutají pozornost a rozvíří fantazii. Zatoužíte po nových
zážitcích a nezapomenutelných chvílích rozkoše.

Rozměry

Kompaktní rozměry pomůcek oceníte hlavně při cestování.

Fun Factory Smartballs Teneo Duo Venušiny kuličky

Délka kuliček: 18,8 cm
Délka bez šňůrky: 10 cm
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Průměr menší kuličky: 3 cm
Průměr větší kuličky: 3,5 cm
Spoj mezi kuličkami: 0,5 cm
Hmotnost: 74 g

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

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

Fun Factory LAYA II masážní vibrátor

Celková délka: 10,5 cm
Průměr střední části: 4,1 cm
Hmotnost: 98 g
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