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Fun Factory LAYAspot magenta (růžová)

Údržba

Vibrátor Layaspot je voděodolný pro běžné omývání. Po použití jej vždy
omyjte mýdlem a opláchněte pod teplou tekoucí vodou. Nenamáčejte však
Layaspot do umyvadla ani vany, není na to stavěný.
Layaspot po omytí a ošetření doporučujeme skladovat odděleně od ostatních
erotických pomůcek. Různé materiály mohou spolu reagovat.

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

Nabíjení

Vibrátor je napájen dvěmi AAA bateriemi (mikrotužkové). Baterie vkládáme tak, že odšroubujeme kryt a baterii a
vložíme koncem označeným symbolem „+“ směrem. dolů. Potom kyrt zavřeme. Při vložení baterií můžeme zapnout
vibrátor. Pomocí znaménka „+“ spustíme a zvyšujeme rychlost vibrace (prst je třeba na  + držet, aby se zvýšila
rychlost). Při snížení rychlosti prst přidržte na tlačítku -, kterým se zároveň vibrace vypíná úplně.

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů.

1. klasická vibrace v 7 stupních intenzity (od nejslabší až po nejsilnější)

2. tři pulzní programy (různé nastavení) –

vlnková (krátce půl vteřiny, dlouze)
střídavá (krátké impulzy)
rychle střídavá (krátké impulzy stejné intenzity)

Materiál

Klinický silikon – speciální silikon, který se používá v medicíně a kosmetickém průmyslu. Je 100% nealergenní,
nevyvolává žádné alergické reakce.Dobře omyvatelný, chuťově i pachově neutrální. Je jemný a příjemný, avšak
poměrně tvrdý a pevný. Rychle se přizpůsobí tělesné teplotě, což zaručuje příjemné používání.
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Rozměry

délka: 10 cm
průměr jedné strany: 3 cm
průměr střední části: 3,7 cm
průměr druhé strany (ovládání): 3 cm
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