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Fun Factory Miss Bi duál vibrátor

Karbantartás

A takarítás nem is lehetne egyszerűbb. Fun Factory Miss Bi-nek nincsenek bonyolult
hajtásai, ezért öblítse le szappanos vízben, és öblítse le. Segédeszközök
fertőtlenítése – használjon fertőtlenítőszert, ha biztos akar lenni abban, hogy a játék
100%-ban tiszta. Végül is egy ilyen ügyes segítő minden törődést megérdemel.

Sterilizálás és forralás: Nincs ok arra, hogy Fun Factory Miss Bi forraljon. A Fun
Factory úgy véli, hogy a forralás a szilikon anyag tartóssága ellenére sem jó ötlet.
Különösen a motorkerékpár-tartozékokhoz. A szilikon nem porózus anyag, így nem
rakódik le benne szennyeződés. Ha mégis szeretne otthoni forralással kísérletezni,
akkor saját felelősségére.

Töltés

Mint szinte minden Fun Factory segédeszköz, ezt a játékot is feltöltheti a Click'n
charge technológiának köszönhetően. A töltőkábel a csomag részét képezi. Helyezze
a kábel mágneses végét a vibrátoron a kijelölt helyre (ahol két fémantenna kandikál
ki). Az USB-kábel másik vége USB-kimenettel (power bank) rendelkező eszközökhöz
való. Elektromos készülékekben is vásárolhat USB-adaptert, amely gyakran a
mobiltelefon-töltő része.

Első töltés:
Az új Fun Factory Miss Bi rendszerint csak minimálisan van feltöltve, és elő kell készíteni a megfelelő tomboláshoz. Az
első töltés a legfontosabb, és akár 8 órát is igénybe vehet. A vibrátort mindig 100%-ra töltse fel. Az akkumulátor
értékelni fogja ezt, és maximális tartósságot és tartósságot ér el. A normál töltési folyamat ezután 2 és 8 óra között
tarthat, attól függően, hogy mennyire lemerült a vibrátor. Körülbelül 5,5 órát vett igénybe egy teljesen összenyomott
akkumulátor feltöltése.

A játék teljes működési ideje attól függ, hogy mindkét motor be van-e kapcsolva, vagy csak az egyik, valamint a
rezgések intenzitása. Mindkét motor legerősebb rezgésével 55 perc alatt megszívtuk ezt a gyönyörű lányt. Általában
azonban a tesztelők a programok és a különböző rezgések minden lehetséges kombinációjában használták. Fun
Factory Miss Bi-nek még csak tele sem kellett futnia több tíz percig ahhoz, hogy orgazmust éljen át vele. Így
hosszabb ideig tart, és elindulhat egy maratoni futáson .

Ha USB-forráshoz csatlakozik, a tápkábel piros jelzőfénye világít. Az akkumulátor kapacitásának 33%-áig történő
töltéskor csak a felső gomb villog egy kis ponttal. Ezután világít, és a középső gomb villogni kezd, egy nagy ponttal,
amíg fel nem tölti a Fun Factory Miss Bi-t 66%-ra. 66%-tól a teljes töltöttségig mindkét fehér gomb világít, és a FUN
gomb villog. A töltés feltétele, hogy a vibrátort fel kell oldani. Teljesen feltöltve a készülék összes gombja kialszik, és
csak a töltőkábel jelzőfénye világít.
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Vezérlés

A Fun Factory Miss Bii két halk és extra erős motorkerékpárral rendelkezik, és mindegyiket külön gombbal
vezérelheti. A FUN gomb körülbelül 0,5 másodperces lenyomásával bekapcsolja a vibrátort, és mindkét motor rezegni
kezd a kedvenc tárolt rezgések szerint. Ha még nem mentett el, akkor mindegy, a rezgések egy előre beállított
közepes szintre kapcsolnak be. Ha körülbelül 0,5 másodpercig ismét megnyomja a FUN gombot, a vibrátor kikapcsol.
A nagyobb pöttyös gomb a vibrátor testét, a kisebb pöttyös gomb pedig a klitorisz kiemelkedését szabályozza.
Mindkét kerékpárt bármikor kikapcsolhatja, ha lenyomva tartja a kis vagy nagy ponttal ellátott gombot. Mindegyik
motornak három különböző vibrációs intenzitása és három különböző impulzusritmusa van . Ha mind a hat
programot egymás után végigjárja, a rezgések kikapcsolnak, és így visszatérnek az elejére. Nyomja meg újra, hogy a
legfinomabb rezgésekre váltson.

A rezgések szabályozásán túl a Fun Factory Miss Bi lázadónak két másik nagyszerű tulajdonsága is van :

Az első az, hogy elmentheti kedvenc rezgéseit. Állítsa be mindegyik motort a legjobban tetsző programra,
majd nyomja le három másodpercig a FUN gombot. Vagy mielőtt mindkét pontozott gomb egyszerre kétszer
felvillan. Fun Factory Miss Bi elmondja, hogy arra emlékszik, amit a legjobban szeret, és amikor újra
bekapcsolja, pontosan az Ön ízlése szerint kezd vibrálni.
A második intelligens funkció különösen alkalmas utazáshoz, mivel lezárhatja a játékot. Csak annyit kell
tennie, hogy körülbelül 0,5 másodpercig egyszerre nyomja meg a kis pont gombot és a FUN gombot. Amint fel
akarja oldani a játékot, és újra játszani szeretné, ismét lenyomva tartja a nagy pöttyös gombot és a FUN
gombot egyszerre 0,5 másodpercig. Okos gép, mit gondolsz?

Vízállóság

A vízbe spriccelés és a nedves orgazmus nem jelent kihívást a 100%-ban vízálló Fun Factory Miss Bi számára.
Közvetlenül nedves játékokhoz készült . Vidd magaddal a fürdőbe vagy zuhanyozásba, és hagyd, hogy dolgozzon.
Csak vigyázzon, nehogy elcsússzon a szenvedély remegésében. De a tengerbe csak kukandán vigye, mert a sós víz
árthat neki.

Design és alak

Miss Fun Factory Miss Bi tökéletesen illeszkedik az egészséges életmódba, gyönyörű ívekkel rendelkezik, rugalmas és
hajlékony. Teste valamivel rövidebb, mint kolléganőjének, Lady Bi-nek, de ez nem rontott eleganciáján.
Folyamatosan szélesedik a fogantyú felé, így a behelyezés után kellemes töltelék érzetét kelti. A hegy okosan felfelé
van hajlítva, hogy a lehető legkönnyebb legyen a G pont masszírozása. A csábító kiemelkedés teljesen rázza meg a
női csiklót, és szándékosan meghosszabbítja, hogy maximális elégedettséget nyújtson. A két motorkerékpár
pontosan ott található, ahol a csiklóját, a G pontot és a hüvelyt elnyeli az ecstasy hullámai. A fogantyú elegáns
természetességgel illeszkedik a kezedbe, és a szemnek köszönhetően, amelybe könnyedén bedughatod a
mutatóujjadat, a Fun Factory Miss Bi könnyen fogható és teljesen természetesen kezelhető.

Anyag

A teljes vibrációs rész, amelynek feladata a G-pont és a csikló masszírozása, hipoallergén szilikonból készült, amely a
legjobb anyag az erotikus játékokhoz. A fogantyú ABS műanyagból készült, veszélyes adalékanyagok nélkül, az EU
szabványoknak megfelelően.
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Szín

A vibráló rész teljes mélyrózsaszín színű, amit enyhén egészít ki a fehér markolat, magasított gombokkal, amelyen
egy gyöngyházszerű hurok halad át.

Méretek

Teljes hossza: 18 cm
Használható hossz: 8 cm
Legszélesebb átmérője: 4,2 cm
Legkeskenyebb átmérő: 2,4 cm
Kiemelkedés hossza: 5 cm
A kiemelkedés átmérője: 3 cm
Súly: 210 g
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