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Fun Factory Laya II masszázs vibrátor

Karbantartás

A karbantartás csak néhány percet vesz igénybe. Öblítse le a vibrátort meleg
víz alatt egy csepp szappannal, és hagyja szabadon megszáradni.
Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a tisztítást és megakadályozza a nem
kívánt paraziták és fertőzések kialakulását. Javasoljuk, hogy rejtse el, hogy ne
érjen hozzá más játékokhoz, mert az anyagok rosszul reagálhatnak egymásra,
és így tönkremenhetnek.

Töltés

A LAYA a többi Fun Factory vibrátorhoz hasonlóan a Click n 'Charge mágneses rendszerrel tölthető. Egyértelmű, hogy
amikor a kábel elkalandozik valahol, egyszerűen vesz egy újat. Az egyik végén egy klasszikus USB csatlakozó
található, amit bedugunk az adapterbe vagy a Powerbankba, a másik végét pedig mágnessel két fém dugóhoz
nyomjuk a vibrátorhoz. A teljes feltöltéshez 6 órát kell várnia.

A töltés állapotát a különféle lámpák villogásának és világításának különböző fokozatai alapján állapíthatja meg.
Amikor az akkumulátor 0–33%-os töltöttsége van, a mínusz gomb jelzőfénye villog. Amikor a mínusz lámpa kigyullad,
és a plusz gomb melletti lámpa villog, a LAYA 33 és 66% között van. Ha a plusz és mínusz gombok világítanak, és a
Fun gomb melletti jelzőfény villog, az akkumulátor 66–100%-ra fel van töltve. Amikor már nem villog a lámpa, a LAYA
100%-ban fel van töltve, és készen áll egy hosszú utazásra. Mi, elefántok teszteltük, mennyi ideig bírja a LAYA
rezgést. A második programban pedig 3 óra 45 percig sikerült neki.

Vezérlés

A kezelőszervek kicsit bonyolultabbnak tűnnek, de végül megküzdöttünk vele, így a bal hátsó kézikönyvünkkel
megteheti. A vibrátor bekapcsolásához röviden tartsa lenyomva a Szórakozás gombot . Így kezdődik számodra a
második számú program. A mínusz gombbal visszatérhet az első programhoz, a plusz gombbal pedig a tizedik
programhoz. Ha tízkor ismét megnyomja a pluszt, akkor visszakerül az ötödik programra. Az 5-ös programról a 10-es
programra a mínusz gomb megnyomásával visszaugrik négyre. És ez az.

Egy másik trükk, hogy mentse el kedvenc programját , hogy az automatikusan elinduljon, amikor bekapcsolja.
Tehát, ha szereti az ötös számú programot, elmentheti úgy, hogy bekapcsolva hagyja és két másodpercig lenyomva
tartja a FUN gombot. Amint a mínusz és a plusz gomb kétszer felvillan, és a vibrátor kétszer rezeg, a program
mentésre kerül. A gyári LAYU beállításokhoz való visszatéréshez tartsa lenyomva a FUN gombot négy
másodpercig. Ezúttal a plusz és mínusz gomb háromszor villan fel.

Nagyra értékeljük az „utazási zárat“ vagy az utazási zárat is. Remekül használható kézitáskában, ahol a vibrátor
nem kapcsol be magától, és nem rezeg az egész táska. Tartsa lenyomva a mínusz gombot, és adja hozzá a FUN
gombot , a zárolás körülbelül 0,5 másodpercet vesz igénybe. A vibrátor rövid ideig rezeg, amint sikerül. A feloldásnál
ugyanez az eljárás, csak cserélje ki a mínusz gombot a plusz egyre.

A vibrátor kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a FUN gombot .
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Vibrációs programok

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – nagyobb intenzitás2.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású3.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású4.
Impulzusprogram – mint egy szinuszhullám – fel, le5.
Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le6.
Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok gyorsabb sorozatban7.
Impulzusprogram – lassú szinuszos az intenzív rezgésektől a gyengébbek felé8.
Impulzusprogram – rövidebb impulzusok és lágyabb páncélok rendszeres váltakozása9.
Impulzusprogram – az impulzusok gyorsítása és lerövidítése – mint egy pattogó labda, amely földet ér10.

Vízállóság

A LAYA teljesen vízálló és szereti a vizet. Vidd magaddal a pezsgőfürdőben található Wellnessbe. Élvezni fogja a
maximális kikapcsolódást és jó közérzetet. Olyan kipihenten, hogy még nem tértél vissza a Wellnessből…

Design és alak

Az anatómiailag kialakított LAYA közvetlenül a kézbe illeszkedik, és tökéletesen tapad a testhez is. Lekerekített
formájával testének minden részének tetszeni fog, és mindig megtalálja a megfelelő helyet. Könnyű, így nem bántja
a kezét, és kemény is, így pontosan oda mutat, ahol szüksége van rá.

Anyag

Bele fogsz szeretni a minőségi szilikon anyagba. Sima, puha és kellemes tapintású. A szilikon Fun Factory-tól érezzük,
hogy kicsit dörzsölődik, másrészt viszont csodálatosan puha és illatos…

Méretek

LAYA minden pénztárcában elfér, így nagyszerű útitárs lesz. Nem foglal helyet a táskájában, és minden alkalommal
élvezni fogja.

Hossza: 10,5 cm
A középső rész átmérője: 4,1 cm
Súly: 98 g
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