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100%
voděodolný

zapnout:
držet 3-5 sek.

2x 1,5 V MICRO (AAA)

otevřít
zavřít

miniVIBES – NÁVOD PRO UŽIVATELE

reprezentuje lákavé erotické hračky, vyráběné z vysoce kvalitních, 
hypoalergenních materiálů. Jedinečné produkty FUNFACTORY se 
vyznačují zajímavým designem a užijete si s nimi spoustu zábavy!

miniVIBES...
... vzrušující potěšení I pro ty nejnáročnější... Na své si přijdete i na 
cestách, skvěle padne do každé tašky... rozkoš kdykoli a kdekoli...

Funkce: 
Příjemná masáž na nejcitlivějších místech se stane Vaší oblíbenou 
hrou…jemné chvění Vás dokonale vzruší a pak už si budete jen vy-
chutnávat tu slastnou rozkoš. Vyberte si ze třech pulsačních progra-
mů a nastavte si intenzitu chvění, Váš miniVIBES se přizpůsobí Vaší 
momentální chuti i potřebám. Pro spuštění stiskněte na pár vteřin 
tlačítko (+).Vaše hračka je nyní nastavena na nejnižší úroveň chvění 
bez pulsace. Pro nejsilnější intenzitu chvění držte tlačítko + dokud 
nedosáhnete maximální rychlosti. V tuto chvíli se miniVIBES přepne 
do prvního režimu – pulsace v pomalých intervalech. Stisknutím 
stejného tlačítka přejdete do druhého režimu – pulsace v krátkých, 
ale rychlých intervalech. Opětovným stisknutím tlačítka (+) zapnete 
poslední, třetí, pulsační program, rychlejší a intenzivnější pulsace. 
Stisknutím tlačítka (-) se navrátíte do vibračního režimu bez pulsací, 
opětovným mačkáním tohoto tlačítka snížíte chvění na minimum. 
Pro vypnutí podržte znovu tlačítko (-) .

Vypnout / Zapnout / Výměna baterií: 
Opatrně odšroubujte uzávěr a podle návodu vložte dvě AAA baterie 
1,5V. Uzávěr přiložte a pevně zašroubujte (důkladně dotáhněte - do-
kud neucítíte zacvaknutí uzávěru). Pokud je to nutné, tento kryt po 
použití důkladně vysušte. Jestliže používáte nabíjecí baterie ( o napětí 
1,2V ) může se lehce snížit maximální výkon motoru.I přesto doporu-
čujeme používání nabíjecích baterií – chráníte tak životní prostředí.

Materiál
miniVIBES je vyroben z vysoce kvalitního a přizpůsobivého silikonu.
Zároveň je přizpůsobivý, citlivý k pokožce, hypoalergenní a velmi 
lehce se udržuje.

Čištění
Před i po každém použití Váš miniVIBES důkladně omyjte vlažnou 
vodou a mýdlem.Pokud je hračka vystavena vlhku, odšroubujte kryt 
na baterie a vysušte jej.

Tip
Pro pohodlnější používání Vaší hračky použijte speciální lubrikační 
gel „FUNFACTORY TOYFLUID“ . 

Varování
Vždy Vaši hračku pevně držte a nikdy ji nezasouvejte příliš hlubo-
ko,abyste neztratili kontakt s rukojetí.miniVIBES není určen pro děti, 
udržujte ho prosím mimo jejich dosah.

Životní prostředí
Prosím používejte dobíjecí baterie a šetřete tak životní prostředí. 
S bateriemi v žádném případě nezacházejte jako s domovním odpa-
dem. Řiďte se pokyny na obalu a využijte prosím recyklačních slu-
žeb. Balení neobsahuje škodlivý PET materiál.
Balení neobsahuje škodlivý PET materiál.

Více informací na www.funtoys.cz

www.funtoys.cz


