NÁVOD
Fun Factory Manta párový vibrátor + dárek Toybag
Údržba
Vyhraďte si pár minutek na čištění. My víme, je to opruz, ale věřte, zabere to jen chvilku.
Stačí Mantu pod teplou vodou opláchnout a umýt s kapkou mýdla. Dezinfekce pomůcek
by byla ještě lepší. Zabije totiž všechny breberky, které by si chtěly Mantu přivlastnit
pro sebe.

Nabíjení
Jako ostatní vibrátory značky Fun Factory se i Manta dobíjí pomocí magnetického
systému Click n 'Charge. Na jednom konci je klasický USB konektor, který zastrčíte do
nabíječky od mobilu či do powerbanky. Na druhém konci jsou dva magnetické špuntíky,
které se přitisknou k vibrátoru.
První dobíjení trvá trochu déle, nabíjeli jsme ho přes počítač 7,5 hodiny. Vyzkoušeli
jsme, jak dlouho vás Manta bude přivádět k slastným prožitkům a na pátém vibračním
programu vibrovala hodinu a deset minut.
Stav baterie při nabíjení
Blikající tlačítko – (mínus): 0–33 %
Blikající tlačítko + (plus): 33–66 %
Blikající tlačítko FUN: 66–100 %

Ovládání
Ačkoliv se ovládání zdá být složité, je to hračka. Stačí si to osvojit a budete to zvládat levou zadní. Když vytáhnete
Mantu z krabičky a budete ji chtít nastartovat, stačí podržet + a tlačítko FUN. Manta se rozvibruje na třetím
vibračním programu, takovém zlatém středu klasických vibrací. Tlačítkem mínus se vrátíte na předešlé dva programy
a tlačítkem plus se vydáváte na objevnou cestu za dalšími vibračními programy. Když dojdete k 12 a zmáčknete +,
vrátí vás to na záchytný 6. program. Od programu číslo 7 až po program číslo 12 při stisknutí tlačítka mínus skočíte
zpátky na 6. Když už dosáhnete vysněného orgasmu a budete chtít Mantu vypnout, podržte tlačítko FUN. Manta
dovibruje a bude se těšit na další hrátky.
Líbí se nám uložení oblíbeného programu. Proklikejte se k oblíbenému programu a po dobu 2 sekund podržte
tlačítko FUN. Když dvakrát zablikají tlačítka + a – , je to uložené a příště se vám Manta rozvibruje na oblíbeném
programu. Když se vám bude zdát, že váš oblíbený program už není tak oblíbený, smažete ho tak, že podržíte FUN na
4 sekundy. Tlačítka + a – zablikají a Manta se vám bude zapínat zase jako na začátku na třetím programu.
Fun Factory myslí na všechno. Chtějí totiž, ať si hrátky užíváte i mimo domov, proto má Manta cestovní zamykání. Na
letišti nebo ve vlaku se v kufru Manta jen tak nerozvibruje. Stačí podržet – a tlačítko FUN tak na 0,5 sekundy. Vibrátor
dá jemným zavibrováním znamení, že je zamknutý. Pak ho jen strčíte do tašky a jedete. Odemknutí má stejný
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postup, akorát tlačítko minus nahradíme tím plusovým.

Vibrační programy
S 12 vibračními programy zažijete maraton slasti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klasické vibrace – nejnižší intenzita
Klasické vibrace – nízká intenzita
Klasické vibrace – slabá střední intenzita
Klasické vibrace – silnější střední intenzita
Klasické vibrace – vyšší intenzita
Klasické vibrace – nejvyšší intenzita
Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů
Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
Pulzní program – rychlé pravidelné pulzy
Pulzní program – pomalá sinusoida od intenzivních vibrací po slabší
Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem

Voděodolnost
My ve Slonovi hrátky ve vodě milujeme a Manta je miluje taky. Je plně vodotěsná, takže blow job pod teplou sprchou
bude na denním pořádku.

Design a tvar
Manta je ďábel už na pohled. Její dlouhé tělo a dva zahnuté rohy (uši) dávají jasně najevo, co můžete od vibrátoru
čekat – pekelné orgasmy. Ouška vibrátoru z měkkého silikonu kmitají jako o závod. A stejně jako ostatní hračky Fun
Factory má i Manta otvor v rukojeti pro lepší úchop. Vibrátor se proto skvěle drží v jakékoli poloze. Stačí jen
zmáčknout tlačítko Fun a bavit se.

Materiál
Nechte se unést na vlnách kvalitního silikonového materiálu. Hebký a příjemný k pokožce, takže byste se od něj
nechali hladit klidně i celé hodiny.

Barva
Sáhněte po barvě, kterou si na první pohled zamilujete. Vybrali jsme pro vás dvě varianty a obě jsou neodolatelné.
Černá: Smyslná, tajemná a elegantní černá barva rozproudí krev na těch správných místech. Zatoužíte po
dlouhém rozmazlování intimních míst a s chutí si splníte ty nejtajnější erotické fantazie.
Petrolejová: Tmavě modrá barva už od pohledu naznačuje, že to bude velká bouře. Když se pomalu blíží
mraky, vlny v moři se začínají zvedat a prudký déšť dopadá na písečné pláže. O takový orgasmus se s vámi
Manta ráda podělí.
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Rozměry
Manta není moc velká, ale zato je docela široká. Což je náhodou prima, vleze se tam tak s přehledem jakýkoli penis.
Celková délka: 18,8 cm
Průměr nejširší části: 6,4 cm
Průměr vibrátoru nad rukojetí: 4,9 cm
Hmotnost: 230 g
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