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Fun Factory Have It All – 3 eszközből álló készlet

Karbantartás

Néhány perc alatt készen áll a vízálló segédeszközök karbantartására. Minden
használat után szappanozza be és alaposan öblítse le a játékot langyos vízzel.
Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre feszesíti a tisztítást. Ezután csak
törölközővel szárítsa meg az edényeket, és tárolja őket szárazon egy dobozban
vagy textilzacskóban. A külön tárolásnak köszönhetően megakadályozza, hogy
a különböző segédanyagok egymásra reagáljanak és megsérüljenek.

Töltés

Fun Factory Manta páros vibrátor

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel a vibrátort a maximumra, hogy meghosszabbítsa élettartamát.
Mielőtt azonban csatlakoztatná a töltőkábelhez, fel kell oldania. Ezért tartsa lenyomva a FUN és a PLUS gombot kb.
0,5 másodpercig, és várja meg, amíg a vibrátor rezegni kezd. Csak annyit kell tennie, hogy a FUN és a MÍNUS gombot
ugyanannyi ideig lenyomva zárja le.

Ezután egyszerűen csatlakoztassa a töltőkábel mágneses végét a fogantyú alján található két ezüst ponthoz, a másik
végét pedig csatlakoztassa a tápegységhez vagy adapteren keresztül egy elektromos aljzathoz.

Az első töltés a legtovább, körülbelül 8 órát vesz igénybe. Azonban minden további töltés kevesebb időt vesz
igénybe, ezalatt a vibrátor körülbelül 1 óra alatt megrezeg.

A töltés állapotát és előrehaladását a vezérlőgombok alatti villogó lámpák segítségével láthatja. Amikor az
akkumulátor 33%-ra van feltöltve, a MÍNUSZ gomb jelzőfénye villog. Ezután ez a gomb világít, és a PLUSZ gomb
villogni kezd, amíg a vibrátor 66%-ig fel nem töltődik. Teljesen feltöltve minden lámpa kialszik.

Fun Factory NOS vibrációs szerelőgyűrű

A gyártó félig feltöltött vibrációs gyűrűt küld. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a
készüléket, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. Az első töltés előtt fel kell oldania a játék zárolását.
Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőpultot körülbelül 4 másodpercig. A gyűrű ezután kétszer rezeg,
felgyullad a fehér LED, és felold. Az első töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe, de minden további töltés csak 1 órát
vesz igénybe, ezután a játék körülbelül 45 percig bírja a rezgést a legerősebb rezgési intenzitás mellett. A fehér
jelzőfény lassan villog töltés közben. Abban a pillanatban, amikor a LED kialszik, a gyűrű feltöltődik, és készen áll a
kalandra veled.

Vezérlés

Fun Factory Manta páros vibrátor
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A Manta vibrátort akár vakon is irányíthatod. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a FUN gombot kb. 0,5 másodpercig.
A játék a harmadik vibrációs programon rezeg. A MÍNUSZ gombbal visszatérhet az előző két programhoz, míg a
PLUSZ gombbal néhány programmal tovább léphet. Mindössze annyit kell tennie, hogy minden alkalommal röviden
megnyomja ezt a két gombot. Amikor eléri az utolsó, 12. programot, és megnyomja a PLUSZ gombot, visszatér a
6. programhoz. A segédprogram kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg röviden a FUN gombot.

Szeretjük, ha elmenthetjük kedvenc programunkat. Kattintson a kedvenc módra, és tartsa lenyomva a FUN gombot
2 másodpercig. Ha a PLUSZ és MÍNUSZ gomb kétszer felvillan, a rendszer elmenti, és a következő alkalommal Manta
rezeg a kedvenc programján. Ha le szeretné cserélni a tárolt programot egy másikra, akkor a FUN gomb
4 másodpercig tartó nyomva tartásával törölje azt a vibrátor memóriájából. A PLUSZ és MÍNUSZ gombok villognak, és
a játék újra bekapcsol, mint a harmadik program elején.

Fun Factory NOS vibrációs szerelőgyűrű

Gyorsan megtanulja a gyűrű egyszerű kezelését. A gyártó a készüléket utazási zárral zárta, mielőtt elküldte. Csak
annyit kell tennie, hogy feloldja, nyomja meg és tartsa lenyomva a fekete kezelőpanelt 4 másodpercig. Ezután a
gyűrű kétszer rezeg, felgyullad a fehér LED, és felold. Ha ismét le szeretné zárni a játékot, ismételje meg ugyanezt az
eljárást.

A gyűrű bekapcsolásához nyomja meg erősen a kezelőpanelt körülbelül 1 másodpercig, és a segédeszköz rezegni
kezd a rezgés első szakaszában. Rezgés közben a vezérlőpult közepén lévő fehér LED világít. A szilikon gyűrű nagyon
puha, ezért működés közben mindig erősen nyomja meg.

Ezután rövid megnyomásokkal módosíthatja a rezgési módokat. Ha eléri az ötödik rezgésmódot, a panel újbóli
megnyomásával kikapcsolja a segédprogramot.

Ha ki szeretné kapcsolni a segédeszközt a rezgés első-negyedik szakaszában, mindössze annyit kell tennie, hogy
nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelőpanelt körülbelül 1 másodpercig.

Vibrációs programok

A sokféle rezgésnek köszönhetően nagyon sokáig fog szórakozni.

Fun Factory Manta páros vibrátor

Klasszikus rezgések – legalacsonyabb intenzitás1.
Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású2.
Klasszikus rezgések – gyenge közepes intenzitás3.
Klasszikus rezgések – erősebb közepes intenzitás4.
Klasszikus rezgések – nagyobb intenzitás5.
Klasszikus rezgések – a legmagasabb intenzitás6.
Impulzusprogram – mint egy szinuszhullám – fel, le7.
Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le8.
Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok gyorsabb sorozatban9.
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Impulzusprogram – gyors, szabályos impulzusok10.
Impulzusprogram – lassú szinuszos az intenzív rezgésektől a gyengébbek felé11.
Impulzusprogram – az impulzusok gyorsítása és lerövidítése – mint egy pattogó labda, amely földet ér12.

Fun Factory NOS vibrációs szerelőgyűrű

Klasszikus alacsony intenzitású rezgések1.
Klasszikus közepes intenzitású rezgések2.
Klasszikus, nagy intenzitású rezgések3.
A legmagasabb intenzitású klasszikus rezgések4.
Rezgések és impulzusok váltakozása 5 perces intervallumban5.

Vízállóság

Mindhárom segédeszköz vízálló. Így kellemesebbé teheti velük a zuhanyozást, a pezsgőfürdőben való pihenést és az
esti fürdőzést a fürdőben.

Design és alak

A Bootie anális dugó ívelt formájával egy bordugóhúzóra emlékeztet. Hajlított hegye szorosan illeszkedik a
prosztatához, míg a hosszúkás, horgony alakú sarok tökéletesen tart a kézben.

A Manta páros vibrátor kicsit úgy néz ki, mint egy kettős fog. Két ívelt füle intenzíven irritálja a péniszt és a csiklót.
A hosszúkás formának és a fogantyúban lévő szemnek köszönhetően tökéletesen tart a kézben. Ezért a segédeszközt
számos olyan helyzetben fogja használni, ahol nem zavarja Önt.

A vibráló NOS erekciós gyűrű a csiklón lévő kiemelkedéseivel vonz, amelyek nyúlfülekre emlékeztetnek. Belső
átmérőjében egy anatómiai vágás található, melynek köszönhetően a gyűrű nyomáspontokat hoz létre a pénisz
intenzív stimulálásához. A csikló két kiemelkedése között van egy vízcseppnek tűnő rés. Ennek a kifinomult formának
köszönhetően a nők örömmel várhatják a csikló oldalirányú szorítását. Az ilyen stimuláció intenzívebb a hölgyeknél,
és gyorsabb orgazmushoz vezet. Összességében a gyűrű jól tart a kézben, és nem zavarja két partnertest
összekapcsolását.

Anyag

Bele fogsz szeretni a bársonyosan puha szilikonba, amiből mindhárom eszköz készült. Nagyra értékeljük hipoallergén
és nem porózus tulajdonságait is, amelyek megkönnyítik a tisztítást és a karbantartást. Gyakran talál szilikon
anyagokat az orvostudományban vagy a kozmetikai iparban.

Szín

Az elegáns fekete szín titokzatosan néz ki, és arra ösztönzi a vágyunkat, hogy teljesítsük titkos kívánságainkat.

Méretek

A játékok méretüknek köszönhetően jól tartanak a kézben, és nem zavarják a szexet.
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Fun Factory Manta páros vibrátor

Teljes hossza: 18,8 cm
A legszélesebb rész átmérője: 6,4 cm
A vibrátor átmérője a fogantyú felett: 4,9 cm
Súly: 230 g

Fun Factory NOS vibrációs szerelőgyűrű

Teljes hossza: 8 cm
A kiemelkedések hossza: 2,4 cm
A gyűrű külső átmérője (nyugalmi állapotban): 4,2 cm
A gyűrű belső átmérője (nyugalmi állapotban): 3,5 cm
Súly: 35 g

Fun Factory Bootie anális csatlakozó

Teljes hossza: 7,6 cm
Legkisebb átmérő: 1,6 cm
Legnagyobb átmérője: 2,7 cm
Súly: 42 g

mailto:hello@sexyelephant.hu

