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Fun Factory dárkový box pro muže

Údržba

Díky vodotěsné úpravě erotické pomůcky rychle umyjete. Doporučujeme,
abyste hračky před i po použití důkladně namydlili a opláchli proudem vlažné
vody. Dezinfekce pomůcek, kterou najdete v boxu, odstraní z povrchu pomůcek
i mikroskopické nečistoty, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Stačí ji
jen nastříkat na povrch vibrátorů, nechat minutku působit a pak opláchnout. Po
očištění uložte pomůcky zpátky do krabičky nebo textilního pytlíku a skladujte
je odděleně od ostatních pomůcek ve vaší sbírce. Různorodé materiály na sebe
často chemicky reagují a poškozují se. 

Dezinfekci na erotické pomůcky, spolu se španělskými muškami a lubrikačním
gelem, skladujte na suchém, temném místě a nevystavujte produkty
slunečnímu záření. Občas zkontrolujte jejich datum expirace a po jeho uplynutí
už je nepoužívejte. Ztratily by své vlastnosti, chuť i barvu a mohly by vám
způsobit alergické reakce.

Nabíjení

Fun Factory Manta párový vibrátor
Doporučujeme pomůcku před prvním použitím dobít na maximum, abyste prodloužili její výdrž i životnost. Vibrátor
Manta jednoduše nabijete pomocí šikovného magnetického USB kabelu. Koncovky se dvěma kulatými výčnělky
přiložte ke dvěma stříbrným bodům na spodní straně rukojeti. Druhý konec pomocí síťového adaptéru zapojte do
elektrické zásuvky. První nabíjení trvá většinou nejdéle. Nám zabralo cca 8 hodin a vibrátor pak vibroval cca 1,5
hodiny vkuse.

Stav nabíjení poznáte podle různého 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 % a při nabití na 99 % se rozbliká tlačítko FUN. V momentě plného nabití všechny kontrolky zhasnou.

Partnerský vibrátor Good Vibes Only
Před prvním použitím doporučujeme vibrátor dobít do plna. Prodloužíte tím výdrž i životnost akumulátoru. Partnerský
vibrátor Good Vibes Only se dobíjí pomocí přiloženého magnetického USB kabelu, kterým dobijete i jeho dálkový
ovladač. Stačí jen magnetický konec připojit ke dvěma stříbrným bodům na těle vibrátoru nebo ovladače a druhý
konec připojit pomocí adaptéru k elektrické zásuvce. Nabíjení vibračního kroužku poznáte podle modře blikající diody
pod ovládacím tlačítkem, která po nabití přestane blikat. Samotné dobíjení trvá cca 1 hodinu, po které vydrží
pomůcka vibrovat cca 75 minut. 

Ovládání

Fun Factory Manta párový vibrátor

Trochu netradiční ovládání se rychle naučíte. Vibrátor posílá výrobce uzamčený pomocí cestovního zámku. Proto ho
musíte nejdřív odemknout. To uděláte tak, že dlouze stisknete tlačítka PLUS a FUN současně. Pomůcka jednou pípne
a tím se odemkne. Pokud ji budete chtít znovu zamknout, podržte dlouze tlačítko MÍNUS a FUN.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


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

Hračku Fun Factory Manta zapnete tak, že na dobu cca 0,5 s stisknete tlačítko FUN. Stejné tlačítko slouží i pro vypnutí
pomůcky. Jen ho v tomto případě stačí stisknout krátce. Pomocí tlačítka PLUS nebo MÍNUS si přepínáte vibrační
programy směrem dopředu nebo dozadu.

Po zapnutí se vibrátor spustí na 3. vibračním programu. Když se proklikáte k poslednímu, 12. vibračnímu režimu a
znovu stisknete tlačítko PLUS, tak vás pomůcka vrátí na 6. vibrační program.

Líbí se nám paměť vibrátoru. Díky ní si totiž jednoduše uložíte svůj nejoblíbenější program, který se pak při každém
zapnutí hračky spustí jako první. Pro uložení vibračního režimu stačí, když se k němu proklikáte a stisknete tlačítko
FUN po dobu cca 2 vteřin, dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Ta signalizují, že se program uložil do paměti.

Partnerský vibrátor Good Vibes Only
Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka se rychle naučíte. Delším podržením pomůcku zapnete i vypnete.
Krátkými stisky tlačítka na kroužku nebo ovladači se symbolem vibrací zase měníte vibrační programy. Dosah
ovladače se pohybuje v rozmezí 5 až 10 metrů. Po zapnutí hračky se ovládací tlačítko rozsvítí modře a během
vibrování problikává v rytmu zvoleného vibračního programu.

 

Vibrační programy

V záplavě vibračních programů se doslova roztopíte pod náloží dechberoucích orgasmů.

Fun Factory Manta párový vibrátor
1. Klasické vibrace – nejnižší intenzita
2. Klasické vibrace – nízká intenzita
3. Klasické vibrace – slabá střední intenzita
4. Klasické vibrace – silnější střední intenzita
5. Klasické vibrace – vyšší intenzita
6. Klasické vibrace – nejvyšší intenzita
7. Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů
8. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
9. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
10. Pulzní program – rychlé pravidelné pulzy
11. Pulzní program – pomalá sinusoida od intenzivních vibrací po slabší
12. Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem

Partnerský vibrátor Good Vibes Only
1. Nejslabší plynulá vibrace
2. Středně silná plynulá vibrace
3. Nejsilnější plynulá vibrace
4. Rychlá pulzní vibrace
5. Střídání krátké a delší vibrace
6. Opakující se vzestupná vibrace
7. Střídání jedné dlouhé a dvou krátkých vibrací
8. Hodně rychlá pulzní vibrace
9. Střídání tří rychlých a jedné kratší vibrace
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Voděodolnost

Obě vibrační pomůcky mají vodotěsnou úpravu. Můžete si s nimi proto zařádit i ve sprše.

Design a tvar

Vibrátor Manta zaujme svým netradičním vzhledem. Díky dlouhému, rovnému tělu se dobře drží v ruce. Úchop
usnadňuje taky její poutko v rukojeti. Horní část tvoří dva zahnuté výběžky, které vypadají jako pomyslné rohy ďábla.
Díky svému zakřivení pevně obejmou penis a masírují ho ze všech stran intenzivními vibracemi. Celkově proto hračka
vypadá moderně a sofistikovaně.

Partnerský vibrátor Good Vibes Only ve světle modré barvě má klasický tvar kroužku, který se dobře drží v ruce.
Ohebná ramena s buclatými výběžky se při sexu nerozjíždějí do strany. Proto parádně masírují klitoris i kořen penisu.
Uvnitř kroužku si všimnete jemného drážkování, které zintenzivňuje masírování mužské chlouby. 

Španělské mušky v hnědé, skleněné lahvičce se vejdou do každé kabelky a pomocí šikovného kapátka si tento elixír
lásky přesně nadávkujete podle doporučení výrobce.

Dezinfekce Toy Cleaner v klasickém, rovném a oválném tvaru parádně padne do ruky a díky rozprašovači, který se
jednoduše mačká, s ní vyčistíte všechny erotickou pomůcky rychlostí blesku.

Lubrikační gel 100% Natural Vegan v bílé lahvičce se zeleným potiskem se díky své parádní pumpičce skvěle
dávkuje. Promažete s ním intimní partie i erotické hračky.

Materiál

Oba vibrátory se vyrábí ze sametově hebkého silikonu, který je hypoalergenní a neporézní. Proto se snadno čistí a
kvůli těmto svým vlastnostem se hojně používá v lékařském a kosmetickém průmyslu.

Barva

Vibrující pomůcky v mužných odstínech modré k sobě hezky ladí. Dezinfekce i lubrikační gel mají čirou, průhlednou
barvu. Španělské mušky v hnědé skleničce vás po nakapání na lžičku zaujmou svou žlutou, až jantarovou barvou.

Rozměry

Díky svým rozměrům se všechny pomůcky snadno vejdou do každého šuplíku slasti.

Fun Factory Manta párový vibrátor

Celková délka: 18,8 cm
Průměr nejširší části: 6,4 cm
Průměr vibrátoru nad rukojetí: 4,9 cm
Hmotnost: 230 g

Partnerský vibrátor Good Vibes Only
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Vnitřní průměr kroužku: 3,3 cm
Délka ramene s výběžkem: 7,7 cm
Šířka stimulačního výběžku: 2,1 cm
Šířka kroužku u ovládací části: 2,8 cm
Celkový vnější průměr: 6,8 cm
Hmotnost: 60 g

Španělské mušky Růžový Slon Extra STRONG

Objem: 30 ml

Dezinfekce Toy Cleaner 

Objem: 150 ml

Lubrikační gel 100% Natural Vegan 

Objem: 150 ml

Složení

Španělské mušky Růžový Slon Extra STRONG (30 ml)

Jedna dávka (10 kapek) obsahuje:

Vodu
27 mg – L-argininu
10 mg – kyseliny L-askorbové (vitamín C) (16 % denní referenční příjem)
konzervanty: Sodium Benzonate a Potassium Sorbate

Dezinfekce Toy Cleaner (150 ml)
Dezinfekce obsahuje méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky – aniontové povrchově aktivní látky,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Lubrikační gel 100% Natural Vegan (150 ml)
Glycerin, aqua (voda), acacia senegal gum (akácie senegalská), carrageenan (karagenan), citric acid (kyselina
citronová), sodium anisate, sodium levulinate.
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