
LAYAspot 

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. 
Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonywującą funkcjonalnością 
nadają wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość. Jakość „Made in Germany“. 

LAYAspot 
Pozytywne wibracje! 
Wodoodporny wibrator masujący i stymulujący od zewnątrz strefy erogenne, zapewniający bogactwo i 
intensywność doznań. 

Użytkowanie i funkcje 
Urządzenie »LAYAspot« należy położyć na wybranej części ciała i stymulować ją pobudzającymi wibracjami. 
Natężenie wibracji można ustawiać bezstopniowo od delikatnych do intensywnych za pomocą przycisków 
regulacyjnych. Ponadto trzy programy wibracji zapewniają urozmaicenie odczuwanej przyjemności.  
Aby uruchomić »LAYAspot«, należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk plus, znajdujący się 
w górnej części urządzenia – urządzenie włączy się i zacznie wibrować na najniższym stopniu regulacji.  
W celu zwiększenia intensywności wibrowania należy nacisnąć i przytrzymać przycisk plus albo naciskać go raz 
za razem, aż do uzyskania pożądanego natężenia drgań. Gdy wibrator osiągnie najwyższy stopień wibracji, po 
ponownym dłuższym przytrzymaniu przycisku plus przełączy się on na pierwszy program – zacznie pracować 
powolnymi impulsami wibracyjnymi. Kiedy przycisk plus zostanie naciśnięty jeszcze raz, nastąpi uruchomi-
enie drugiego programu – impulsy wibracyjne staną się krótsze i szybsze. Kolejne naciśnięcie przycisku plus 
włącza trzeci i ostatni program wibrowania, w którym impulsy wibracyjne są jeszcze szybsze i jeszcze bardziej 
intensywne. Jeśli w trakcie wykonywania któregoś z programów zostanie naciśnięty przycisk minus, wówczas 
urządzenie powróci do najwyższego stopnia wibracji bezimpulsowej. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
minus spowoduje stopniowe zmniejszanie natężenia wibracji, a poprzez ponowne naciśnięcie tego przycisku 
nastąpi wyłączenie urządzenia. 

Otwieranie i zamykanie | Wymiana baterii 
Otworzyć zasobnik na baterie ruchem obrotowym w lewo, zdjąć pokrywę i włożyć dwa nowe akumulatorki 
1,2 V lub dwie baterie 1,5 V AAA. Zamknąć zasobnik na baterie, nakładając na powrót pokrywę i przekręcając 
ją w prawo. Ważne: Po każdym użyciu baterie bezwzględnie należy wyjąć i w razie potrzeby osuszyć zasobnik 
baterii.

Materiał 
Wibratorer »LAYAspot« jest wykonany z hipoalergicznego, zapachowo neutralnego, wytrzymałego i łatwego w 
czyszczeniu materiału o nazwie ‚elastomed‘. 

Pielęgnacja 
Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu, urządzenie należy przemyć ciepłą wodą z 
łagodnym mydłem. 

Uwaga! 
Urządzenie »LAYAspot« zostało zaprojektowane do stymulacji zewnętrznej. Nie ma ono zatem zastosowania 
dopochwowego ani analnego. 
Urządzenie »LAYAspot« nie jest zabawką przeznaczoną dla dzieci - należy je przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla małych dzieci! 

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska 
Najlepiej stosować baterie ładowalne, przy czym należy pamiętać, aby zużytych baterii nie wyrzucać wraz 
z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zadbać o usunięcie opakowania urządzenia w sposób 
nie zagrażający środowisku naturalnemu, korzystając przy tym z przewidzianych do tego celu możliwości 
 recyclingu. Blister opakowania wykonany jest z przyjaznego dla środowiska tworzywa PET. 


