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Fun Factory Manta párvibrátor

Karbantartás

Szánjon rá néhány percet a tisztításra. Tudjuk, hogy tavasz van, de hidd el, csak egy
pillanatba telik. Csak öblítse le Mantát meleg víz alatt, és mossa le egy csepp
szappannal. Segédeszközök fertőtlenítése még jobb lenne. Meg fogja ölni az összes
brebert, aki el akarja venni Mantát.

Töltés

A többi Fun Factory vibrátorhoz hasonlóan a Manta is a Click n 'Charge mágneses
rendszerrel töltődik. Az egyik végén egy klasszikus USB-csatlakozó található, amelyet
mobiltelefon-töltőhöz vagy tápegységhez csatlakoztathat. A másik végén két mágneses
dugó található, amelyek a vibrátorhoz nyomódnak.

Az első töltés kicsit tovább tart, számítógépen keresztül 7,5 órán keresztül
töltöttük. Kipróbáltuk, hogy Manta meddig visz el boldog élményekig, és egy óra tíz
percig vibráltunk az ötödik vibrációs programon.

Az akkumulátor állapota töltés közben

Villogó gomb – (mínusz): 0–33%
Villogó + (plusz) gomb: 33–66%
Villogó FUN gomb: 66–100%

Vezérlés

Bár a kezelőszervek bonyolultnak tűnnek, ez egy játék. Csak sajátítsa el, és kezelni fogja a bal hátvédet. Amikor
kihúzza Mantát a dobozból, és el akarja indítani, csak tartsa lenyomva a + és a FUN gombot . Manta a harmadik
rezgésprogramon rezeg, a klasszikus rezgések ilyen arany középpontja. A mínusz gombbal térhet vissza az előző két
programhoz, a plusz gombbal pedig felfedezőútra indulhat más vibrációs programokhoz. Amikor eléri a 12. pontot, és
megnyomja a + gombot, visszatér a 6. rögzítési programhoz. A 7-es programról a 12-es programra a mínusz gomb
megnyomásával a 6-osra ugrik vissza.Ha elérte álmai orgazmusát és ki szeretné kapcsolni Mantovát, tartsa lenyomva
a FUN gombot. Manta vibrál, és várja a további játékokat.

Szeretjük elmenteni kedvenc programját . Kattintson a kedvenc programra, és tartsa lenyomva a FUN gombot
2 másodpercig. Ha a + és – gomb kétszer felvillan, a rendszer elmenti, és a következő alkalommal Manta rezeg a
kedvenc programján. Ha úgy gondolja, hogy kedvenc programja már nem annyira népszerű, törölheti a FUN gomb
4 másodpercig tartó nyomva tartásával. A + és – gombok villognak, és a Manta újra bekapcsol, mint a harmadik
program elején.

A Fun Factory mindenre gondol. Azt akarják, hogy otthonától távol élvezze a játékokat, ezért Mantának van egy
utazási zárja. A reptéren vagy a vonaton Manta csomagtartója nem csak rezeg. Csak tartsa lenyomva a – és a FUN
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gombot 0,5 másodpercig. A vibrátor finoman rezeg, jelezve, hogy zárva van. Aztán csak bedugod a táskába és
vezetsz. A feloldásnál ugyanez az eljárás, csak a mínusz gombot cseréljük ki a plusz egyre.

Vibrációs programok

12 vibrációs programmal az élvezetek maratonját éled át.

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.
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.

Vízállóság

Mi az Elephantnál szeretjük a vízi játékokat, és Manta is szereti őket. Teljesen vízálló, így a forró zuhany alatti fújás
mindennapos lesz.

Design és alak

Manta első pillantásra az ördög. Hosszú teste és két ívelt szarva (fülje) világossá teszik, mit várhatsz egy vibrátortól –
pokoli orgazmus. A puha szilikon vibrátor fülei versenyszerűen vibrálnak. A többi Fun Factory játékhoz hasonlóan a
Manta fogantyúján lyuk található a jobb fogás érdekében. A vibrátor ezért minden helyzetben tökéletesen tart. Csak
nyomja meg a Fun gombot, és érezd jól magad.

Anyag

Hagyja magát elragadni a minőségi szilikon anyag hullámaitól. Puha és kellemes a bőrnek, így órákig hagynád
simogatni.

Szín

Nyújtsa be azt a színt, amelybe első látásra beleszeret. Két változatot választottunk Önnek, és mindkettő
ellenállhatatlan.

Fekete : Az érzéki, titokzatos és elegáns fekete a megfelelő helyeken vért kavar. Az intim helyek hosszan
tartó kényeztetésére vágysz, és előszeretettel valósítod meg a legtitkosabb erotikus fantáziákat.
Kerozin : A sötétkék szín arra utal, hogy nagy vihar lesz. Ahogy lassan közelednek a felhők, a tenger hullámai
emelkedni kezdenek, és heves esőzések érik a homokos strandokat. Manta boldog, hogy megoszthat veled
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egy ilyen orgazmust.

Méretek

A manta nem túl nagy, de elég széles. Véletlenül minden pénisz belefér oda egy áttekintéssel.

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