Řada výrobků Fun Factory BATTERY +
FUN FACTORY reprezentuje lákavé erotické hračky, vyrobené z vysoce kvalitních,
hypoalergenních materiálů. Jedinečné produkty FUN FACTORY jsou výsledkem
spojení jejich všestranných vlastností, dokonalého designu a především schopnosti
přinášet nezapomenutelné zážitky. Tyto produkty neslouží k lékařskému použití.
Součástí řady BATTERY + jsou výrobky ABBY G, DIVA DOLPHIN, DARLING DEVIL,
WICKED WINGS a MR. BOSS.
Řada BATTERY + kombinuje dobíjecí a bateriové pomůcky. Pomůcky z řady fungují
v základní sadě jako klasické bateriové pomůcky. Vylepšení Hybrid kit, jehož součástí
je nabíječka click´n´charge a dobíjecí baterie AAA, ale dává možnost dobíjet baterie
přímo uvnitř přístroje a motor má stejnou výdrž po celou dobu užívání stejně jako u
plně dobíjecích pomůcek.

NABÍJENÍ
Před prvním použití přístroj plně buď plně nabijte s pomocí baterií a nabíjecího
kabelu z řady Hybrid Kit nebo do něj vložte nové baterie AAA.
Vložte dobíjecí baterie ze sady Hybrid Kit do masážního přístroje. Zavřete. Poté
připojte nabíjecí kabel. Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou
nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.
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ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ / REGULACE INTENZITY VIBRACÍ
Přístroj zapněte/vypněte stisknutím tlačítka „FUN“ po dobu asi 1 vteřiny. Zapnutím se
výrobky řada BATTERY + automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací.
Opakovaným stisknutím tlačítka + intenzitu vibrací zvyšujete, stisknutím tlačítka - ji
snižujete.

Na výběr je celkem ze 4 intenzit vibrací a 6 vibračních rytmů.
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BATTERY + také umožňuje ukládat Vaše oblíbené vibrační kombinace. Pokud najdete
ideální kombinaci vibrací a rytmu, stiskněte tlačítko „FUN“ po dobu 2 vteřin (tlačítka +
a - by měla dvakrát zablikat), čímž kombinace uložíte do paměti přístroje. Pro
obnovení továrního nastavení stiskněte tlačítko „FUN“ po dobu 4 vteřin.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ, BEZPEČNOST
Životnost výrobků BATTERY + můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.
Fun Factory nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi
silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití pomůcky
s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou
lubrikanty na bázi vody. Fun Factory doporučuje používat např. Fun Factory lubrikační
gel nebo jinou vhodnou kvalitní značku.
Váš masážní přístroj důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením
pro čištění je antibakteriální čistič Fun Factory. Silikon lze také omýt teplou vodou a
antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují
textilní prach.
K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.
Nenechávejte svůj přístroj na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně
vysokým teplotám.
Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček
z jiných materiálů.

INFORMACE O LIKVIDACI
Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další
evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvilek.
FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko, Tel.: +420 777 162 877, E‐mail: info@honitka.cz

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte
zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa
pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. Fun Factory, ani prodejci produktů Fun
Factory nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.

Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.
© Navrženo a vyrobeno v Německu.
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