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Fun Factory Sundaze pulzační vibrátor + dárek Toybag

Údržba

Údržbu díky vodotěsnosti pomůcky zvládnete levou zadní. Doporučujeme vibrátor před prvním
použitím pečlivě opláchnout a po každé společné akci ho pak umýt mýdlem a vodou. Dezinfekce
pomůcek je super pomocník při čištění erotických pomůcek, protože zbaví hračku všech
mikroskopických nečistot, kterých byste si všimli až pod mikroskopem. Nakonec už stačí jen
vibrátor uložit do krabičky nebo přiloženého textilního pytlíku a schovat ho do šuplíku slasti.

Nabíjení

Vibrátor sice výrobce většinou posílá cca z 1/3 nabitý, ale doporučujeme pomůcku před prvním
použitím nabít do plna. Prodloužíte tím dlouhou výdrž i životnost baterie. A i když první nabíjení
trvá dlouho – cca 12 hodin, vydržte to. Vibrátor se vám pak odmění tím, že na jedno nabití
zvládne vibrovat cca 2 hodiny.

Před prvním dobíjením musíte nejdřív pomůcku 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 spodní hraně
vibrátoru. Po prvním nabíjení se už obvyklá doba napájení pohybuje kolem 6 hodin.

Během nabíjení bliká nejprve tlačítko MÍNUS, které se v momentě, kdy je vibrátor nabitý z 1/3, rozsvítí a začne místo
něj blikat tlačítko PLUS, které po nabití ze 2/3, vystřídá tlačítko FUN. V momentě plného nabití kontrolky zhasnou.

Ovládání

Intuitivní ovládání hravě zvládnete. Vibrátor Sundaze vám přijde domů uzamčený pomocí cestovního zámku. Proto ho
musíte nejdřív odemknout. To uděláte tak, že dlouze stisknete tlačítka PLUS a FUN současně. Vibrátor jednou pípne a
tím se odemkne. Pro jeho opětovné uzamčení stačí dlouze stisknout tlačítka MÍNUS a FUN.

Pro zapnutí vibrátoru stačí dlouze podržet tlačítko FUN, které se rozbliká, zatímco se tlačítka PLUS a MÍNUS rozsvítí.
Pomocí PLUSU a MÍNUSU pak přepínáte jednotlivé programy. Tyto tlačítka se vždy po stisknutí na okamžik rozzáří a
poté jejich světlo pohasne. Pro vypnutí stačí krátce stlačit tlačítko FUN, které se výrazně prosvítí a vyhasne
v momentě, kdy se hračka vypne.

Pulzační vibrátor začíná vibrovat vždy od prvního módu, ale pokud při hrátkách objevíte program, který se stane
vaším nejoblíbenějším, můžete si ho jednoduše uložit do paměti vibrátoru. Ten pak při každém zapnutí spustí váš
oblíbený režim. Stačí proklikat se k milovanému programu a stisknout tlačítko FUN na dobu cca 2 vteřin, dokud
neuslyšíte dvě zapípání.
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Vibrační programy

Vibrátor Sundaze vás bude hýčkat svými 15 vibračními programy.

Klasická stálá vibrace nízké intenzity1.
Klasická stálá vibrace středně nízké intenzity2.
Klasická stálá vibrace střední intenzity3.
Rezonující vibrace, mírně tepající4.
Intenzivně rezonující vibrace, která připomíná tepání5.
Středně silné pulzy6.
Sbíječka – intenzivní rychlé přirážení7.
Méně intenzivní přirážení8.
Kulometná palba – výrazné přirážení ve středně rychlém rytmu9.
Pomalá kulometná palba – výrazné přirážení v pomalém rytmu10.
Zatloukání hřebíku – pomalé výrazné přirážení11.
Pomalé klusání koně – pomalé přirážení12.
Rychlé přirážení ve stylu sbíječky střídají tři krátké pulzy13.
Slabé vibrace se ve vlnách zintenzivní a přejdou v přirážení14.
Program kopíruje sinusoidu – rychlé pulzování přejde ve slabé vibrace15.

Voděodolnost

Vibrátor Sundaze má vodotěsné provedení. Vyzve vás proto k orgasmickému tanci mezi kapkami deště. Zpříjemní
každodenní koupel, sprchu i víkendový relax ve vířivce.

Design a tvar

Svěží design vibrátoru si zamilujete. Svým rovným tvarem a zkosenou špičkou trochu připomíná prst. Využijete ho
proto nejen pro vaginální dráždění, ale taky pro stimulaci klitorisu. Vibrátor perfektně padne do ruky. Proto se
jednoduše ovládá při masturbaci i společných hrátkách s partnerem.

Materiál

Kvalitní, sametově hebký silikonový materiál v kombinaci s hladkou rukojetí z ABS plastu si oblíbíte. 100% neporézní
a hypoalergické vlastnosti oceníte při snadném čištění.

Barva

Společnost Fun Factory oblékla vibrátor Sundaze do dvou barevných kombinací, které působí moderně a hravě.

Růžový vibrátor se zlatou rukojetí vám zrychlí tep. Zatoužíte po divokém rozmazlování a dlouhých
orgasmech.
Pistáciově zelené provedení se zlatou rukojetí vás naladí na dlouhé a pomalé hrátky, při kterých
zapomenete vnímat čas.
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Rozměry

Malé rozměry vibrátoru ocení začátečnice i vášnivé cestovatelky.

Celková délka: 17,5 cm
Použitelná délka: 11,5 cm
Nejširší průměr: 3,5 cm
Nejužší průměr: 2,5 cm
Hmotnost: 213 g
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