miniVIBES CLICK ‘N’ CHARGE | BiMiNiS CLICK ‘N’ CHARGE
FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjemnych dla skóry
materiałów. Doskonały pod względem formy design oraz harmonijny wygląd, połączony z przekonywającą
funkcjonalnością sprawiają, że wszystkie produkty firmy FUN FACTORY są wyjątkowe.
Jakość „Made in Germany“.
miniVIBES CLICK ‘N’ CHARGE | BiMiNiS CLICK ‘N’ CHARGE
Nasze działające na akumulatory zabawki High Tech!
miniVIBES CLICK ‘N’ CHARGE | BiMiNiS CLICK ‘N’ CHARGE uwodzą w szczególny sposób, ich mocne silniki
dbają o pobudzające wibracje i obiecują najwyższe rozkosze. Szczególny kształt wibratora z silikonu „gentle
touch“ dba o intensywną stymulację. „Must Have“ dla wszystkich, którzy potrafią oddać się bez zahamowań!
Użycie i funkcja
Wszystkie wibratory z technologią CLICK ‘N’ CHARGE są w 100% wodoszczelne!
Trzy programy wibracyjne dbają o różnicowanie przyjemności, przy czym możliwa jest bezstopniowa regulacja wibracji przez użycie przycisków. W celu użycia miniVIBES CLICK ‘N’ CHARGE | BiMiNiS CLICK ‘N’
CHARGE, należy całkowicie załadować znajdujący się wewnątrz akumulator poprzez »FUN Magnetic Plug«.
Aby włączyć wibrator, należy przydusić przycisk z plusem na około dwie sekundy. Urządzenie włącza się i
zaczyna wibrować na najniższym poziomie. Aby zwiększyć intensywność, należy przydusić przycisk z plusem
przez dłuższy czas lub stale przyciskać, aż wibrator osiągnie wybrane w
 ibracje. Jeżeli wibracje osiągnęły
najwyższy poziom, przy ponownym dłuższym przyduszeniu przycisku z plusem wibrator włącza się na pierwszy program: rozpoczynają się wolne impulsy wibracyjne. Przy ponownym p
 rzyduszeniu przycisku z plusem
włącza się drugi program: wibracje stają się szybsze. Następne p
 rzyduszenie przycisku z plusem włącza
trzeci program, maksymalny poziom wibracji.
Jeżeli podczas używania zostanie przyduszony przycisk z minusem, urządzenie przechodzi na mniejszy poziom z wolniejszymi wibracjami. Stałe przyciskanie przycisku z minusem powoduje systematyczne osłabienie
wibracji, aż do, przy ponownym przyduszeniu przycisku, całkowitego wyłączenia się urządzenia.
Ładowanie miniVIBES CLICK ‘N’ CHARGE | BiMiNiS CLICK ‘N’ CHARGE
Akumulator lithium-polymer znajduje się wewnątrz wibratora. Część do obsługi i powłoka silikonowa
wibratora są bardzo mocno z sobą połączone i tym samym w 100% wodoszczelne.
Akumulator znajdujący się wewnątrz zabawki ładuje się w prosty sposób przez »FUN Magnetic Plug«:
W tym celu należy włączyć uniwersalną wtyczkę w gniazdko. Na zasilaczu sieciowym zapala się światełko.
Następnie należy połączyć poprzez kliknięcie metaliczne punkty kontaktowe „przycisku“ z m
 agnetycznym
polem logo FUN na wibratorze. Uwaga: W celu skutecznego procesu ładowania obydwa loga muszą
całkowicie się pokrywać. »FUN Magnetic Plug« jest przyczepny tylko w jednej pozycji na kontaktach do
ładowania!
Czerwone światełko logo FUN na wtyczce magnetycznej sygnalizuje, że akumulator wibratora
znajduje się w fazie ładowania. „Czerwone światełko“ wyłącza się, jak tylko proces ładowania zostanie
zakończony. Zabawka jest całkowicie naładowana i »FUN Magnetic Plug« można odłączyć od wibratora.
Dzięki nowej technice lithium-polymer nie następuje tak zwany „efekt pamięci“ w akumulatorach. Akumulatory można ładować ponownie o każdym czasie, nie uszkadzając tym samym ich wydajności. Maksymalny
okres ładowania przed pierwszym użyciem wynosi około sześciu godzin. Czas działania przy akumulatorach
załadowanych w 100 % wynosi przy maksymalnym obciążeniu około jednej godziny.
Uwaga:
Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie, proces ten może trwać jednorazowo
do około sześciu godzin! W zależności do poziomu załadowania akumulatora każde dalsze ładowanie trwa
odpowiednio krócej.
Jeżeli podczas używania połączy się zabawkę z »FUN Magnetic Plug«, urządzenie wyłączy się automatycznie.
Jak tylko »FUN Magnetic Plug« zostanie usunięty, zabawkę można włączyć przez przyduszenie przycisków.

Ważne wskazówki techniczne:
• Zmienne temperatury otoczenia (np. podczas transportu) mogą ewentualnie doprowadzić do lekkiego
powstawania pary wodnej. Dlatego należy odczekać kilka godzin, aż miniVIBE CLICK ‘N’ CHARGE
| BiMiNi CLICK ‘N’ CHARGE przystosowuje się do temperatury otoczenia. Dopiero potem można
skorzystać z urządzenia.
•

Normalne jest lekkie ocieplenie we wtyczkach magnetycznych (przełączanie uwarunkowane przez LED)
oraz w zakresie silnika zabawki. Zasilacz sieciowy zabezpieczony jest przed zwarciem, jadnakże i tu
może dojść do powstawania ciepła!

•

W celu ładowania zabawki należy korzystać wyłącznie z oryginalnego adapteru/oryginalnej wtyczki
»FUN Magnetic Plug« .

•

Nie należy przechowywać miniVIBE CLICK ‘N’ CHARGE | BiMiNi CLICK ‘N’ CHARGE w stanie
nienaładowanym. Regularne używanie akumulatorów gwarantuje ich długą żywotność.

•

NIE używać zabawki/NIE ładować przy nietypowym powstaniu ciepła i/lub przy uszkodzeniach
mechanicznych / przy podejrzanym wyglądzie (przebarwienia, nietypowy wygląd, deformacje zabawki).

•

Przy nieodpowiednim użyciu akumulatory mogą reagować w niekontrolowany egzotermiczny sposób.
Jeżeli tego rodzaju zagrożenie pojawi się, należy przedsięwziąć środki ostrożności i natychmiast
wyrzucić cały wibrator (patrz również „Dla naszego środowiska“)

•

Nie przyczepiać kontaktów magnetycznych »FUN Magnetic Plug« do metalicznym powierzchni,
ponieważ może doprowadzić to do zwarcia.

•

Nie przechowywać w słońcu (np. w samochodzie).

•

Nie wrzucać zasilacza i zabawki do ognia.

•

Nie wbijać w zabawkę ostrych przedmiotów.

•

Nie otwierać na siłę zabawki.

•

W razie zapalenia/ognia nie gasić wodą.

•

Ochronny układ połączeń akumulatorów zapobiega przeciążeniu/całkowitemu wyładowaniu.

•

Jeżeli światełko (LED) przy wtyczce magnetycznej i/lub zasilaczu do sieci nie świeci się, należy oddzielić
od sieci.

•

Urządzenie wyciągnąć z sieci przy nie używaniu. (Oszczędzanie energii: niepotrzebne zużycie energii w
modusie standby)

•

Nie przechowywać kart magnetycznych (np. karty kredytowe) w pobliżu zabawki, opakowania,
względnie wtyczki do ładowania, ponieważ mogą ewentualnie zostać uszkodzone przez znajdujące się w
kartonie lub umieszczone na wtyczce i zabawce magnesy.

•

Pola magnetyczne mogą mieć wpływ na mechaniczne i elektroniczne elementy, jak na przykład
rozruszniki serca. Zaleca się nie stosować wibratorów w okolicach rozruszników serca. W celu dalszych
informacji należy skontaktować się z prowadzącym lekarzem.

UWAGA!
• Nigdy nie używać ładowarki w łazience lub w wannie!
•

Ładowarkę trzymać z daleka od wody i wilgotnego otoczenia!

•

Z zabawki można korzystać jedynie bez ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!

Dane techniczne:
miniVIBES CLICK ‘N’ CHARGE | BiMiNiS CLICK ‘N’ CHARGE:
Temperatura przechowywania: 0 °C – 40 °C | maksymalna temperatura otoczenia w stanie używania 40 °C |
napięcie ładowania 7,5 V = 300 mA | maksymalny prąd ładowania 120 mA | pojemność akumulatora 500 mAh
| przeciętny czas ładowania 5-6 h| około 500 cykli ładowania
Materiał
Silikon zastosowany przy miniVIBES CLICK ‘N’ CHARGE | BiMiNiS CLICK ‘N’ CHARGE (100 % Highest
Quality Silicone) jest odporny, antyalergiczny i łatwy w czyszczeniu.
Pielęgnacja
Przed pierwszym i przy każdym następnym użyciu zabawkę należy wyczyścić dokładnie ciepłą wodą i delikatnym mydłem. Ważne: Jeżeli najpierw zamierza się zastosować zabawkę analnie, a następnie waginalnie,
koniecznie trzeba ją wymyć przed użyciem waginalnym.
Wskazówka
Mała ilość żelu pomoże w przyjemnym wprowadzeniu wibratora. FUN FACTORY zaleca żele na bazie wody,
jak np. FUN FACTORY »TOYFLUID«.
Ostrzeżenie
miniVIBES CLICK ‘N’ CHARGE nie są dostosowane do użytku analnego, ponieważ mogą zostać wciągnięte
przy nieprawidłowym użyciu przez zwieracz analny.
Zabawki silikonowe FUN FACTORY nie są zabawkami dla dzieci. Należy zwrócić uwagę, że zabawki NIE są
produktami medycznymi!
W przypadku zetknięcia między silikonową zabawką a żelem zawierającym silikon (»BODYFLUID«), FUN
FACTORY nie wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.
Dla naszego środowiska
Wibratory miniVIBES CLICK ‘N’ CHARGE | BiMiNiS CLICK ‘N’ CHARGE działające na akumulatory zawierają
akumulatory zainstalowane na stałe w urządzeniu ładującym wewnątrz zabawki. Proces ładowania następuje
wyłącznie przez oryginalny FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, który można używać przy wszystkich
wibratorach RECHARGEABLE firmy FUN FACTORY z technologią CLICK ‘N’ CHARGE. Firma FUN FACTORY
przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu.
Użytkownik nie może konserwować ani wymieniać akumulatorów miniVIBE CLICK ‘N’ CHARGE | BiMiNi
CLICK ‘N’ CHARGE. Jeżeli akumulator jest zużyty, zabawkę należy całkowicie wyrzucić, ponieważ nie można
wyciągać akumulatora, który jest na stałe zamontowany w zabawce.
Należy zwrócić uwagę, że nie wolno wyrzucać starych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
względnie akumulatorów do domowych odpadków. Należy zadbać o utylizację urządzeń elektrycznych i
opakowania zgodną z ochroną środowiska. W tym celu należy korzystać z możliwości recyclingu. Blister
składa się z przyjaznego dla środowiska materiału PET.

