
miniVIBES

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne wykonane z materiałów o wysokiej jakości i przyjaznych dla 
skóry. Design o doskonałej formie i harmonijny wygląd połączone z przekonywającą funkcjonalnością nadają 
wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość.
Jakość „Made in Germany“.

miniVIBES
To nic, że mały!
Ekscytująca stymulacja i doznanie maksymalnej przyjemności w poręcznej formie: idealnie na podróż, mieści 
się w prawie każdej torebce!

Zastosowanie i funkcje
MiniVIBES wkłada się do pochwy, którą stymuluje poprzez mrowiące wibracje. Mogą być stosowane 
zewnętrznie, np. do masażu sutków, penisa lub łechtaczki i pozwalają na ekscytujące doznania przyjemności. 
Intensywność wibracji można regulować bezstopniowo, od delikatnej do intensywnej. Dodatkowo trzy 
rodzaje wibracji zapewniają różnicowanie doznań. Aby włączyć miniVIBES należy przyciskać przycisk 
plus przez kilka sekund: urządzenie włącza się i zaczyna wibrację na najniższym poziomie. Aby zwiększyć 
intensywność wibracji, należy przyciskać przycisk plus przez kilka sekund lub naciskać go kilkakrotnie, aż do 
osiągnięcia pożądanego natężenia wibracji. Gdy natężenie wibracji osiągnie szczyt, wibrator, po ponownym, 
dłuższym przyciśnięciu przycisku plus, włącza pierwszy program: rozpoczynają się wolne impulsy drgań. Po 
ponownym uruchomieniu przycisku plus włącza się drugi program: impulsy drgań stają się krótsze i szybsze. 
Po ponownym uruchomieniu przycisku plus włącza się trzeci i zarazem ostatni program wibracji z jeszcze 
szybszymi i intensywniejszymi impulsami drgań. Jeśli w trakcie programu przyciśnięty zostanie przycisk mi-
nus, urządzenie wróci do poziomu najsilniejszych natężeniu wibracji. Dłuższe przyciśnięcie przycisku minus 
powoduje stopniowe zmniejszanie się natężenia wibracji, ponowne przyciśnięcie tego przycisku powoduje 
wyłączenie urządzenia.

Otwieranie i zamykanie | Wymiana baterii
Schowek na baterie należy otworzyć obracając go w lewo, a następnie zdjąć pokrywkę i włożyć dwa 
nowe akumulatorki 1,2V lub dwie nowe baterie typu 1,5V AAA zgodnie z instrukcją na rysunku. Obracając 
pokrywkę w prawo zamykamy schowek na baterie. Ważne: po użyciu urządzenia baterie koniecznie wyjąć i 
ewentualnie osuszyć schowek na baterie.
Przy korzystaniu z baterii wielokrotnego ładowania może wystąpić, z powodu mniejszego napięcia baterii 
1,2V – w porównaniu z bateriami 1,5 V – mniejsza maksymalna moc silnika. Z uwagi na ochronę środowiska 
zalecane jest korzystanie z baterii do wielokrotnego ładowania (akumulatorków).

Materiał
Stosowany przy produkcji miniVIBES silikon (100% Highest Quality Silicone) jest trwały, antyalergiczny i 
łatwy do czyszczenia.

Pielęgnacja
Urządzenie należy czyścić zarówno przed pierwszym użyciem jak i po każdym kolejnym zastosowaniu. 
Wystarczą do tego letnia woda i mydło. Po każdym czyszczeniu i po zastosowaniu w wilgotnych warunkach 
należy otworzyć schowek na baterie w celu wywietrzenia go.

Wskazówka
Kilka kropli żelu nawilżającego zapewni przyjemne uczucie przy wprowadzaniu. FUN FACTORY poleca żel 
nawilżający na bazie wody jak FUN FACTORY »TOYFLUID«.



Ostrzeżenie
miniVIBES nie nadają się do stosowania analnego!
miniVIBES nie są zabawkami – produkt przechowywać z dala od dzieci!
Jeżeli silikonowe miniVIBES zetkną się z żelem nawilżającym zawierającym silikon („BODYFLUID”) wtedy 
FUN FACTORY nie może zagwarantować, że materiał pozostanie wolny od niepożądany zapachów.

Ochrona środowiska
Proszę używać baterii do wielokrotnego ładowania (akumulatorków) i zwrócić uwagę, że zużytych bate-
rii nie należy wyrzucać do śmieci domowych. Proszę wyrzucić opakowanie zwracając uwagę na ochronę 
środowiska i skorzystać z przewidzianych możliwości recyklingu. Blister jest wyprodukowany z przyjaznego 
dla środowiska materiału PET.


