
DUKE – CLICK ‘N’ CHARGE 

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“. 

DUKE – CLICK ‘N’ CHARGE 
„Książę“ pośród wibrujących stymulatorów prostaty!
Znawcy przyjemności analnych już nigdy więcej nie bedą chcieli z niego zrezygnować! Swoim ergonomicznym 
kształtem idealnie dopasowuje się do męskiej anatomii i przy pomocy silnych wibracji wyjątkowo intensywnie 
stymuluje równocześnie punkt P oraz perineum. Wyjątkową cechą tej charkterystycznej zabawki erotycznej 
jest jej górne zaokrąglenie, które to wywołuje uczucie całkowitego zjednoczenia ze stymulatorem. Technologia 
ładowania CLICK ‘N’ CHARGE czyni zabawkę po prostu niewyczerpalnym źródłem rozkoszy. »DUKE« to  
jednoznaczny odpowiednik męsko-analnej przyjemności!

Sposób użycia & FunkcjaUrządzenie 
Trzy stopnie wibracji oraz trzy programy interwałowe zapewniają zróżnicowaną przyjemność, przy czym moc 
wibracji można regulować bezstopniowo przy pomocy przycisku dotykowego. W celu uruchomienia  
stymulatora »DUKE« CLICK ‘N’ CHARGE należy w pierwszej kolejności, przy pomocy wtyczki magnetycznej 
»FUN Magnetic Plug«, całkowicie naładować nabój wibracyjny.
W celu włączenia wibratora należy przez ok. dwie sekundy wciskać przycisk znajdujący się na naboju  
wibracyjnym. Urządzenie zostaje włączone i zaczyna wibrować na najniższym stopniu. Istnieją trzy stopnie 
intensywności oraz trzy rodzaje programów. W celu zwiększenia intensywności wibracji należy ponownie 
wcisnąć przycisk, tak długo aż stymulator osiągnie oczekiwaną moc wibracji. Po siągnięciu maksymalnego  
poziomu wibracji, po kolejnym wciśnięciu przycisku wibrator zostaje przełączony na pierwszy program: 
pojawiają się powolne impulsy wibracji. Po kolejnym wciśnięciu przycisku uruchomiony zostaje drugi program: 
interwały wibracji stają się jeszcze bardziej intensywne. Po ponownym wciśnięciu przycisku uruchomiony 
zostaje trzeci program – pojawiają się wtedy zmieniające się czasowo impulsy wibracji.
Jeśli w trakcie trzeciego programu zostanie wciśnięty przycisk, urządzenie powraca do pierwszego stopnia  
wibracji. Stymulator można wyłączyć na każdym poziomie wibracji i podczas każdego programu poprzez  
ponownie wciśnięcie przycisku przez ok. dwie sekundy.

Ładowanie wibratorów z technologią CLICK ‘N’ CHARGE
Akumulator litowo-polimerowy wbudowany jest w nabój wibracyjny i można go ładować w prosty sposób przy 
pomocy wtyczki magnetycznej »FUN Magnetic Plug«:
W tym celu wystarczy włożyć uniwersalną wtyczkę do gniazdka sieciowego. Światełko w zasilaczu zapala się. 
Następnie jednym kliknięciem należy połączyć metaliczne punkty styku „guzika“ z magnetyczną powierzchnią 
naboju wibracyjnego. UWAGA: proces ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy punkty styku całkowicie 
równolegle się pokrywają. »FUN Magnetic Plug« przylega prawidłowo do kontaktów ładujących tylko w jednej 
pozycji!
Świecące się na czerwono na wtyczce magnetycznej logo FUN sygnalizuje proces ładowania wibratora.  
Czerwone światełko gaśnie po zakończeniu tego procesu. Zabawka erotyczna jest całkowicie naładowana i 
można wówczas odłączyć od niej konektor »FUN Magnetic Plug«. 
Dzięki nowej technologii litowo-polimerowej nie pojawia się tzw. efekt pamięci akumulatora – można go 
doładować w każdej chwili, bez zmniejszenia jego wydajności. Maksymalny czas ładowania wynosi na początku 
ok. dwóch godzin. Czas użycia przy akumulatorze naładowanym w 100% i przy maksymalnym obciążeniu  
wynosi ok. 1/2 godziny.
UWAGA:
Przed pierwszym użyciem urządzenie należy całkowicie naładować! Proces ten może potrwać jednorazowo do 
dwóch godzin! W zależności od stopnia naładownia akumulatora, każdy kolejny proces ładowania trwa dwie 
godziny.
Jeżeli zabawka erotyczna zostanie podczas jej użycia podłączona do konektora »FUN Magnetic Plug«, wibrator 
wyłączy się. Wibracje zabawki erotycznej można uruchomić ponownie przy użyciu przycisków dotykowych, po 
wcześniejszym jej odłączeniu od konektora »FUN Magnetic Plug«. 



Ważne wskazówki techniczne:
•	 	Zmieniająca	się	temperatura	otoczenia	(np.	podczas	transportu)	może	ewentualnie	powodować	

tworzenie się wody kondensacyjnej. W związku z tym zalecamy odczekać kilka godzin, aż wibrator 
»DUKE« CLICK ‘N’ CHARGE dopasuje się do temperatury otoczenia. Dopiero wtedy można go 
używać. 

•	 	Delikatne	nagrzewanie	wtyczki	magnetycznej	(wynikające	z	zastosowania	diod	LED)	oraz	okolic	
naboju wibracyjnego jest całkowicie naturalne. Zasilacz jest odporny na stałe zwarcie, możliwe jest 
jednakże jego lekkie nagrzewanie.

•	 	Do	ładowania	zabawki	erotycznej	należy	używać	wyłącznie	oryginalnej	ładowarki/konektora	 
»FUN Magnetic Plug«.

•	 	Wibratora	»DUKE«	CLICK	‘N’	CHARGE	nie	należy	przechowywać	w	stanie	rozładowanym.	 
Regularne używanie akumulatorów zapewnia ich długowieczność. 

•	 	Przy	niezwykłym	nagrzewaniu	się	oraz/lub	uszkodzeniach	mechnicznych	/	nieprawidłowościach	
(odbarwienie,	niezwykły	wygląd,	deformacja)	zabawki	erotycznej,	NIE	NALEŻY	używać	jak	i	również	
ładować zabawki. 

•	 	Poprzez	niewłaściwe	obchodzenie	się,	akumulatory	mogą	niekontrolowanie	ulec	reakcji	 
egzotermicznej. Przy wystąpieniu tego zagrożenia, prosimy w całości usunąć wibrator przy  
zachowaniu	wszelkich	środków	ostrożności		(patrz	również	„Dla	naszego	środowiska	naturalnego“).

•	 	Nie	przykładać	kontaktów	magnetycznych	ładowarki	»FUN	Magnetic	Plug«	do	metalowych	 
powierzchni, ponieważ grozi to zwarciem. 

•	 Nie	przechowywać	bezpośrednio	na	słońcu	(np.	w	samochodzie).

•	 Nie	wrzucać	zasilacza	oraz	zabawki	erotycznej	do	ognia.

•	 Nie	przekłuwać	zabawki	erotycznej	ostrymi	przedmiotami.

•	 Nie	otwierać	na	siłę	zabawki	erotycznej.

•	 Podczas	samozapłonu/pożaru	nie	gasić	wodą.

•	 Obwód	ochronny	akumulatora	zapobiega	przeładowaniu/całkowitemu	rozładowaniu.

•	 	Jeśli	wskaźnik	zasilania	(LED)	znajdujący	się	na	wtyczce	magnetycznej	oraz/lub	zasilaczu	nie	świeci	
się – odłączyć od sieci.

•	 	Zabawki	erotyczne	należy	zawsze	przechowywać	odłączone	od	sieci	(oszczędność	energii:	zbędne	
zużycie	energii	w	stanie	czuwania	Standby).

•	 	Karty	z	paskiem	magnetycznym	(np.	karty	kredytowe)	przechowywać	z	dala	od	zabawki	erotycznej,	
jej opakowania lub wtyczki ładowarki, ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez umieszczone 
na opakowaniu jak i również znajdujące się w ładowarce lub zabawce erotycznej magnesy.

•	 	Pola	magnetyczne	mogą	oddziaływać	na	komponenty	mechaniczne	lub	elektroniczne	jak	np.	
rozruszniki serca. Zaleca się nie stosować wibratora bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. W celu 
uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

Uwaga!
•	 Nigdy	nie	należy	używac	ładowarki	w	łazience	lub	podczas	kąpieli!

•	 Ladowarkę	należy	koniecznie	trzymać	z	dala	od	wody	oraz	wszelkiej	wilgoci!

•	 	Zabawkę	erotyczną	można	uruchomić	wyłącznie	bez	podłączonej	do	niej	ładowarki	 
(»FUN	Magnetic	Plug«)!



Dane techniczne
»DUKE«:
Temperatura przechowywania 0 °C – 40 °C  | maksymalna temperatura otoczenia podczas użycia 40 °C | 
napięcie ładowania 7,5 V = 300 mA | maksymalny prąd ładowania 120 mA | pojemność akumulatora 150 mAh 
| przeciętny czas ładowania 2 h | trwałość ok. 500 cykli ładowania

Czas czuwania akumulatora wynosi ok. trzech miesięcy, po jego upływie zalecamy jego doładowanie!   

Materiał
Silikon	wykorzystany	do	produkcji	»DUKE«	CLICK	‘N’	CHARGE	(100	%	Highest	Quality	Silicone)	jest	 
odporny na zużycie, hipoalergiczny i łatwy w utrzymaniu higieny.

Pielęgnacja
Zabwkę erotyczną należy, przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym zastosowaniu, dokładnie 
wyczyścić ciepłą wodą z łagodnym mydłem, wyjmując z niej przedtem nabój wibracyjny. Wyłącznie obudowa 
zabawki erotycznej  jest całkowicie wodoodporna. Nabój wibracyjny NIE JEST WODOSZCZELNY i nie  
powinien być całkowicie zanurzany w wodzie.
»CLEANER«, higieniczny spray firmy FUN FACTORY, wyjątkowo dobrze nadaje się do czyszczenia zabawek 
erotycznych oraz do łagodnej pielęgnacji okolic intymnych. »CLEANER« działa bakteriobójczo na bakterie i 
grzyby.

Wskazówka
Kilka kropli lubrykantu ułatwi przyjemne wprowadzanie stymulatora. Firma FUN FACTORY poleca lubrykant 
na bazie wody, jak np. »TOYFLUID«.

Ostrzeżenie
Silikonowe zabawki erotyczne firmy FUN FACTORY nie są zabawkami przeznaczonymi dla dzieci. Prosimy 
również pamiętać, że NIE SĄ to produkty medyczne!
Firma FUN FACTORY nie wyklucza, że, jeżeli dojdzie do zetknięcia się zawierającego silikon stymulatora 
»DUKE«	CLICK	‘N’	CHARGE	z	lubrykantem,	który	również	zawiera	silikon	(np.	»BODYFLUID«),	materiał	
zabawki erotycznej przyjmie niepożądane zapachy.

Dla naszego środowiska naturalnego
Nabój stymulatora »DUKE« CLICK ‘N’ CHARGE jest zasilany akumulatorem. Proces ładowania jest możliwy 
wyłącznie przy pomocy oryginalnego konektora firmy FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, który  
znajdzie zastosowanie we wszystkich przyszłych wibratorach firmy FUN FACTORY z możliwością  
ponownego ładowania i technologią CLICK ‘N’ CHARGE. W ten sposób firma FUN FACTORY aktywnie  
przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

Akumulator naboju wibracyjnego stymulatora »DUKE« CLICK ‘N’ CHARGE nie może być konserwowany 
przez użytkownika. Po całkowitym zużyciu akumulatora należy zutylizować nabój wibracyjny.
Prosimy pamiętać, że nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika zużytych urządzeń elektrycznych i  
elektronicznych jak i również akumulatorów.
Zalecamy dbać o przyjazną dla środowiska utylizację urządzeń elektronicznych i opakowań oraz używanie 
przeznaczonych do tego celu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie typu blister  
zrobione jest z materiałów PET przyjaznych dla środowiska.   


