NÁVOD
Fun Factory Sharevibe – strapless připínací penis +
dárek Toybag
Údržba
Díky vodotěsné úpravě zvládnete údržbu levou zadní. Dildo opláchněte pod
teplou vodou s kapkou mýdla a osušte jemným ručníkem. Dezinfekce a péče o
erotické pomůcky se postará o zbytek očisty. Suchou hračku schovejte do
šuplíku odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe materiály nemohly
vzájemně působit a poškodit se. Skvělý bude textilní pytlík nebo původní obal.

Nabíjení
Od dodavatele přišla pomůcka z poloviny nabitá, ale před prvním použitím doporučujeme dildo dobít do plna. Šetříte
tak životnost baterie.
Díky USB nabíjení odpadne nákup baterií. Vibrační patrona se dobíjí systémem Click´n´charge. Na jedné straně
najdete konektor k přiložení na magnetické plíšky na vibrační patroně, na druhé klasickou USB koncovku, kterou
zapojte do adaptéru na mobilní telefon.
Výrobce uvádí, že první nabití pomůcky potrvá dvě hodiny, ale nabíjení Fun Factory hraček může trvat i šestnáct
hodin. Strap-on nám po nabití vydržel v provozu 60 minut. V průběhu nabíjení konstantně svítí červená kontrolka na
dobíjecím kabelu.

Ovládání
Vibrační patrona se snadno ovládá jedním červeným tlačítkem. Dlouhým přidržením vibrace zapnete a vypnete.
Krátkým zmáčknutím přepínáte mezi jednotlivými programy.

Vibrační programy
O parádní porci slasti se postará 5 vibračních programů.
1.
2.
3.
4.
5.

Klasická vibrace
Rychlé pulzy
Pomalejší pulzy
Klesající vibrace
Padající míč – postupně zpomalující pulzy

Voděodolnost
Silikonové tělo i patrona mají vodotěsnou úpravu, takže si Sharevibe klidně vezměte do sprchy nebo si užijte
dráždivou koupel ve dvou.
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NÁVOD
Design a tvar
Hladké dildo připomíná zahnutý palec s ukazováčkem a pyšní se promyšleným tvarem. Pomůcka se dobře drží v ruce
a její nejdelší strana má výběžek, který při hrátkách dráždí klitoris. Kratší část dilda je o něco mohutnější a díky tomu
dobře drží uvnitř vaginy.

Materiál
Se 100% silikonem si vychutnáte příjemnou a bezpečnou jízdu. Na dotek měkký a hebký materiál s kapkou lubrigelu
parádně klouže.

Barva
Vyberte si ze dvou barev svou oblíbenou – zářivě růžová dobíjí energii a tmavě ﬁalová probouzí chuť po orgasmu
s příměsí tajemna.

Rozměry
Velikost pomůcky se hodí i pro začátečníky. Menší dildo ve vagině dobře drží a hezky zaplní, delší dildo pohodlně
zajede do přední dírky nebo zadečku. V kabelce už ale hračka zabere dost místa.
Celková délka: 21,9 cm
Použitelná délka: 12,2 cm
Průměr: 2,1 cm
Délka vaginální části: 9 cm
Průměr vaginální části 3,9 cm
Hmotnost: 410 g
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