
SMARTVIBES | BiSMARTvibes

FUN FACTORY to estetyczna zabawka erotyczna wykonana z wysokiej jakości i przyjaznych dla skory 
materiałów. Doskonały design i harmonijny wygląd, połączone z przekonywającą funkcjonalnością sprawiają, 
że wszystkie produkty FUN FACTORY są wyjątkowe.
Jakość „Made in Germany“.

SMARTVIBES
Dla większego podniecenia!
Te wyjątkowe wibratory, technicznie na najwyższym poziomie, wyposażone w Turbobooster,  wodoodporne, 
o ładnym wyglądzie, biokompatybilne, ergonomiczne, z silnymi, cichymi i długotrwałymi silnikami, 
gwarantują doznania na najwyższym poziomie.

BiSMARTvibes
Podwójna zabawa z Turboboosterem!
BiSMARTvibes zapewniają wyjątkowe, pełne rozkoszy atrakcje! Małe elementy zewnętrzne symulują wiele 
ukrytych miejsc. Turbobooster zwiększa działanie wibratora. BiSMARTvibes – szkoda go ukrywać!

Sposób użycia i funkcjonowanie
SMARTVIBES wprowadza się do waginy, którą stymulują przez pobudzające wibracje. Dostarczają 
 prawdziwej rozkoszy również wtedy, gdy stosuje się je na zewnątrz (np. do masażu sutków lub penisa). 
Dzięki łukowatemu wysięgnikowi BISMARTvibes zapewniają analną lub łechtaczkową stymulację, są więc 
podwójną rozkoszą. SMARTVIBES i BiSMARTvibes są całkowicie wodoodporne.
SMARTVIBES | BiSMARTvibes włączają się po naciśnięciu przycisku plus przez jedną sekundę, po czym 
zaczynają wibrować na najniższym poziomie. By osiągnąć najwyższą moc, należy przycisnąć i przytrzymać 
Turbobooster na końcu panelu sterowania. Silnik osiąga najwyższą moc. Gdy wyłączy się przycisk Turbo, 
moc wibracji przyjmuje wartość początkową. Siłę wibracji można regulować stopniowo za pomocą przycis-
ków. Trzy programy interwałowe zapewniają dodatkowe urozmaicenie. By zwiększyć intensywność należy 
nacisnąć i przytrzymać przycisk plus lub włączyć go ponownie. Gdy siła wibracji osiągnęła twój punkt 
szczytowy, można przełączyć wibrator na pierwszy program interwałowy przez ponowne, dłuższe naciśnięcie 
przycisku plus. Pojawiają się wtedy wolne impulsy wibracji. Po ponownym włączeniu uruchamia się drugi 
program (potem trzeci) i interwały stają się krótsze i szybsze. Jeśli w trakcje trwania programu zostanie 
naciśnięty przycisk minus, wibrator cofa się do mocniejszego wolnego od impulsów poziomu. Po naciśnięciu 
i przytrzymaniu przycisku minus uruchamia się najniższy poziom, ponowne naciśnięcie wyłącza urządzenie. 
Jeśli w ciągu 15 minut po uruchomieniu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenia wyłącza się auto-
matycznie, by oszczędzać baterie.

Wskazówka: lekkie ocieplenie silniczka jest normalne i nie stanowi wady technicznej.

Otwieranie i zamykanie| wymiana baterii
Komorę baterii otwiera się po przekręceniu nakrętki w lewą stronę (patrz rysunek B). Należy używać 
 czterech akumulatorów 1,2 V AAA lub czterech baterii 1,5 V AAA, jak na rysunku C.

Uwaga: SMARTVIBES | BiSMARTvibes są wodoodporne tylko wtedy, gdy komora baterii jest zamknięta w ten 
sposób, że pokrywa baterii dopasowana jest do nakrętki baterii (patrz rysunek A). W innym przypadku nie 
można zamknąć komory.

Ważna wskazówka: należy wyjąć baterie po użyciu. Przy użyciu akumulatorów maksymalna moc silnika 
jest mniejsza, gdyż mają one mniejsze napięcie niż baterie. By osiągnąć maksymalną wydajność zale-
ca się używanie baterii alkalicznych. Nie należy mieszać baterii i akumulatorów lub używać baterii lub 
 akumulatorów o różnej pojemności.



Materiał
Obudowa wibratora składa się z silikonu, materiału odpornego na użycie, antyalergicznego i łatwego w 
 czyszczeniu, który również stosowany jest w medycynie.

Konserwacja
Przed pierwszym użyciem i po każdym zastosowaniu należy wyczyścić SMARTVIBES | BiSMARTvibes ciepłą 
wodą z mydłem. Po zastosowaniu lub czyszczeniu należy otworzyć komorę baterii, w celu zapewnienia 
 wentylacji.

Wskazówka
Kilka kropli żelu poślizgowego zapewni przyjemne uczucie podczas wprowadzania wibratora.   
FUN FACTORY poleca żel poślizgowy na bazie wody, np. FUN FACTORY »TOYFLUID«. FUN FACTORY nie 
może zagwarantować, że materiał nie wyda niepożądanych zapachów, jeśli żele poślizgowe zawierające 
silikon zetkną się z silikonowymi SMARTVIBES | BiSMARTvibes.

Ostrzeżenie
SMARTVIBES nie są przeznaczone do użycia analnego, ponieważ przy nieodpowiednim zastosowaniu mogą 
zostać wciągnięte przez mięśnie zwierające. SMARTVIBES | BiSMARTvibes nie są zabawką dla dzieci i należy 
trzymać je z dala od dzieci.
W przypadku zetknięcia między silikonową zabawką a żelem zawierającym silikon (»BODYFLUID«), FUN 
FACTORY nie wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.

W trosce o środowisko
Należy używać akumulatorów i nie wyrzucać do kosza zużytych baterii. Zadbaj o przyjazne dla środowiska 
usuwanie odpadów opakowania i używaj przeznaczonych do tego pojemników do selektywnej zbiórki 
 odpadów. Opakowanie typu blister zrobione jest z materiałów PET przyjaznych dla środowiska.


