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DELIGHT CLICK ´N´ CHARGE  

FUN FACTORY reprezentuje lákavé erotické pomůcky, vyrobené z vysoce kvalitních, 

hypoalergenních materiálů. Jedinečné výrobky FUN FACORY jsou výsledkem spojení jejich 

všestranných vlastností, dokonalého designu a především schopnosti přinášet nezapomenutelné 

zážitky. Tyto produkty neslouží k lékařskému použití. Výrobky FUN FACORY jsou vyrobeny 

v Německu. 

DELIGHT …jemná křivka plná vášně… 

Tichá voda břehy mele…Na první pohled nevinný, smyslně zakřivený předmět. Po detailním 

prozkoumání však odhalíte vibrátor s příslibem vášně a rozkoše. Jemně leštěný termoplast a 

sametový silikonový povrch pokrývá smyslnou křivku a vytváří tak luxusní hračku, která vás díky 

ergonomickému tvaru vynese až za hranice extáze! 

POUŽITÍ A FUNKCE:  V této hračce jsou ukryty 3 vibrační programy a to pouze pro vaše potěšení. 

Intensitu vibrací můžete neomezeně regulovat pomocí ovládacích tlačítek. Pro začátek nabijte váš 

DELIGHT CLICK ´N´ CHARGE  pomocí Univerzální nabíje čky CLICK ´N´CHARGE , která má 

přípojný modul s magnetickými body. 

Vibrátor zapnete stisknutím tlačítka + (cca 2 sekundy), hračka je zpočátku nastavena na nejnižší 

stupeň vibrací. Intensitu vibrací zvýšíte dlouhým stisknutím nebo opakovaným tisknutím stejného 

tlačítka. Až hračka dosáhne nejvyššího stupně vibrací, stiskněte toto tlačítko na několik sekund. Nyní 

je vibrátor nastaven na první program s pomalými pulzními vibracemi. Opětovným stisknutím tlačítka + 

nastavíte vibrátor na druhý program. Interval mezi pulzními vibracemi se zrychlí. Třetí a nejrychlejší 

vibrační program nastavíte stejným postupem, tj. stisknutím tlačítka +. Pokud stisknete tlačítko - , 

vibrátor se automaticky přepne na předchozí vibrační program se slabšími vibracemi. Tisknutím 

tlačítka – postupně zmírníte intenzitu vibrací, až na nejnižší úroveň. Pro vypnutí hračky opět stiskněte 

stejné tlačítko. 

NABÍJENÍ:  Lithium polymerový dobíjecí akumulátor, umístěný uvnitř hračky, lze jednoduše nabíjet 

pomocí FUN FACTORY Univerzální nabíje čky CLICK ´N´CHARGE . Pulsující dioda umístěná na 

touchpadu signalizuje vybití baterie, je tedy nutné ji dobít. Zapojíte-li přípojku do sítě, rozsvítí se na ní 

červená dioda. Připojte část magnetického modulu s dvěma magnetickými body k příslušné části 



vibrátoru (magnetické body se připojí pouze tehdy, jsou-li přiloženy ke správnému kontaktnímu bodu). 

Aby nabíjení probíhalo úspěšně, ujistěte se, že jsou magnetické body umístěné přesně na sobě. 

Červená dioda ve tvaru loga FUN FACTORY na jedné z částí magnetického modulu nazna čuje 

napájení. Po skon čení procesu nabíjení červená dioda p řestane svítit. Hra čka je nyní zcela 

nabitá a magnetický modul m ůže být odpojen.  

Tzv. paměťový efekt se díky nové lithium polymerové technologii u dobíjecích baterií nevyskytuje. 

Akumulátor je možné dobíjet kdykoliv a bez ohledu na jejich momentální kapacitu. Před prvním 

použitím akumulátor plně nabijte – to může trvat až 6 hodin! Každé další nabíjení trvá kratší dobu - 

záleží na momentální kapacitě akumulátoru. Stoprocentně nabitý akumulátor má životnost zhruba 

jednu hodinu a to při nejvyšším možném výkonu. Hračka se automaticky vypne, pokud dojde k použití 

během nabíjení. Po odpojení adaptéru můžete hračku opět zapnout pomocí ovládacího panelu. 

DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ INFORMACE:  

• Před prvním použití vyčkejte několik hodin, než se DELIGHT CLICK ´N´ CHARGE   přizpůsobí 

okolnímu prostředí a teplotě. Změna teplot (např. při převozu) totiž může způsobit lehkou 

kondenzaci. 
• Magnetický modul nabíječky se díky červené LED diodě může lehce zahřát, stejně jako oblast 

motoru hračky. 
• Pro nabíjení hračky používejte pouze originální FUN FACTORY Univerzální nabíje čku 

CLICK ´N´CHARGE ! 

• COBRA Libre CLICK ´N´ CHARGE  by neměla být skladována bez pravidelného dobíjení 

akumulátoru, které je zárukou jeho dlouhé životnosti.  

• Nepoužívejte / nenabíjejte hračku v případě neobvyklého přehřátí a/nebo pokud je nějakým 

způsobem poničená (neobvyklý vzhled, deformace, zbarvení)! 

• Nesprávným zacházením s akumulátorem může nastat exotermická reakce. Pokud se tak 

stane, následujte obvyklá bezpečnostní opatření. Likvidace hračky je v tomto případě nutností 

(viz Životní prostředí). 
• Chraňte magnetické body nabíječky, mohlo by dojít ke zkratu! 
• Nenechávejte nabíječku na slunci (např. v autě)! 
• Nevyhazujte nebíječku a/nebo hračku do ohně! 
• Nerýpejte do hračky ostrými předměty! 
• Nesnažte se otevřít hračku silou. 
• V případě požáru, nehaste hračku vodou! 
• Ochranný obvod akumulátoru předchází přetížení/úplnému vybití akumulátoru. 
• Pokud červená dioda na magnetickém modulu a/nebo na nabíječce nesvítí, odpojte ji z 

elektrické sítě. 
• Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické sítě! (ušetříte tím mnoho energie, na 

rozdíl od pohotovostního režimu stand-by) 
• Karty s magnetickým pruhem (např. kreditní karty) by mohly být nenávratně poškozeny 

v případě kontaktu s magnetickými body přípojného modulu či hračky. Vyvarujte se tedy jejich 
kontaktu. 

• Magnetické pole může ovlivnit funkci mechanických a elektronických částí kardiostimulátorů. 
Pro více informací se obraťte na svého doktora. 
 

VAROVÁNÍ!  

• Nikdy nepoužívejte nabíječku v koupelně či ve vaně! 
• Skladujte nabíječku v suchu, chraňte jej před kontaktem s vodou a vlhkými místy! 



• Hračku lze použít, pouze když je nabíječka odpojena. 

 

TECHNIKCÉ ÚDAJE:   

DELIGHT 

Skladujte při teplotě 0°C – 40°C / maximální teplota vzduchu p ři používání 40°C / napájení 7.5 V = 

300 mA / maximální proud 120 mA / kapacita baterie 500 mAh / průměrná doba nabíjení 5-6 hodin / 

zhruba 500 nabíjecích cyklů 

MATERIÁL:  Lesklý povrch je vyroben z termoplastu, špička vibrátoru je pokryta 100% silikonem, 

odolným, hypoalergenním materiálem, který se využívá také v lékařství. 

PÉČE: Před prvním použitím a po každém dalším použití pečlivě umyjte Vaši hračku teplou vodou a 

mýdlem. Váš DELIGHT není voděodolný, tudíž nesmí být ponořen do vody. Důležité: Pokud chcete 

použít DELIGHT vaginálně bezprostředně po análním použití, důkladně hračku omyjte nebo pro 

anální hrátky použijte kondom, čímž snížíte riziko infekce na minimum. 

TIP: Kapka lubrikačního gelu Vám zaručí slastné okamžiky. S vibrátorem DELIGHT používejte pouze 

lubrikační gely na bázi vody. Doporučujeme FUN FACTORY TOYFLUID . Pokud přijde silikonový 

povrch Vaší hračky DELIGHT do kontaktu s lubrikačním gelem na bázi silikonu, může dojít 

k nepříjemnému zápachu a poničení sametového povrchu silikonu!!!! 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:  

DELIGHT CLICK ´N´ CHARGE  je vibrátor poháněný integrovaným akumulátorem umístěným uvnitř 
hračky. Napájení je zajištěno pomocí originální FUN FACTORY Univerzální nabíje čky CLICK 
´N´CHARGE, kterou je možné použít pro všechny výrobky z řady CLIK ´N´ CHARGE. FUN FACTORY 
tak šetří životní prostředí! 

Akumulátor uvnitř hračky DELIGHT nelze opravit ani vyměnit. Pokud je akumulátor rozbitý a tudíž 
nepoužitelný, likvidace hračky je nutná. Akumulátor nelze vyndat, jelikož je součástí hračky! 

Nezapomeňte, že byste neměli s žádným elektronickým zařízením zacházet jako s domovním 
odpadem. Zachovejte se přátelsky k životnímu prostředí a využijte prosím recyklačních služeb. 

 

 

 

 

 

1. Osvětlený ovládací panel (jednoduché ovládání 

pomocí jednoho palce) 

2. „Královskou křivku“ stačí držet dvěma prsty 

3. Kontakty pro Univerzální nabíječku CLICK 

´N´CHARGE 

4. Povrch vyrobený z lesklého a hebkého plastu, 

který je šetrný k vaší pokožce 

5. Výstupek pro extra stimulaci klitorisu 

6. Povrch vyrobený ze 100% silikonu, který se 

využívá v lékařství, špička vibrátoru jemně 

stimuluje G-bod 

7. Univerzální nabíječku CLICK ´N´CHARGE (není 

součástí výrobku!!) 


