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Systém CLICK ´N´ CHARGE
FUN

FACTORY

reprezentuje

lákavé

erotické

pomůcky,

vyrobené

z vysoce

kvalitních,

hypoalergenních materiálů. Jedinečné výrobky FUN FACORY jsou výsledkem spojení jejich
všestranných vlastností, dokonalého designu a především schopnosti přinášet nezapomenutelné
zážitky. Tyto produkty neslouží k lékařskému použití. Výrobky FUN FACORY jsou vyrobeny
v Německu.

UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKA CLICK ´N´ CHARGE
FUN FACTORY představuje převratnou technologii CLICK ´N´ CHARGE, vibrátory nové generace se
kterými si můžete dopřát skutečně vzrušující a vášnivé hrátky. U výrobků CLICK ´N´ CHARGE se
akumulátor dobíjí pomocí Univerzální nabíječky CLICK ´N´ CHARGE, která má přípojný modul s
magnetickými body. Zapojíte-li přípojku do sítě, rozsvítí se na přípojném modulu červená dioda.
Přiložte část přípojného magnetického modulu s dvěma magnetickými body k příslušné části vibrátoru
(magnetické body se připojí pouze tehdy, jsou-li přiloženy ke správnému kontaktnímu bodu z hlediska
polarity). Aby nabíjení probíhalo úspěšně, ujistěte se, že jsou magnetické body umístěné přesně na
sobě.
Červená dioda ve tvaru loga FUN FACTORY na jedné z částí magnetického modulu naznačuje
napájení. Po skončení procesu nabíjení červená dioda přestane svítit. Hračka je nyní zcela
nabitá a magnetický modul může být odpojen.
Vibrátor se automaticky vypne, pokud dojde k použití během napájecího procesu. Po odpojení
nabíječky můžete hračku opět zapnout pomocí ovládacího panelu.
Důležité technické informace:
•
•
•
•
•

Magnetický bod se díky červené LED diodě může lehce zahřát, stejně jako oblast motoru
hračky.
Pro napájení hračky používejte pouze originální FUN FACTORY UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKU
CLICK ´N´CHARGE!!!!
Chraňte přípojný modul s magnetickými body, aby nedošlo mezi body ke zkratu!
Nenechávejte nabíječku na slunci (např. v autě)!
Nevyhazujte nabíječku do ohně!

•
•
•
•
•
•

V případě požáru, nehaste nabíječku vodou!
Ochranný obvod baterie předchází přetížení/úplnému vybití baterie.
Pokud červená dioda na magnetickém modulu a/nebo na nabíječce nesvítí, odpojte ji z
elektrické sítě.
Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické sítě! (ušetříte tím mnoho energie, na
rozdíl od pohotovostního režimu stand-by)
Karty s magnetickým pruhem (např. kreditní karty) by mohly být nenávratně poškozeny
v případě kontaktu s magnetickými body přípojného modulu či hračky. Vyvarujte se tedy jejich
kontaktu.
Magnetické pole může ovlivnit funkci mechanických a elektronických částí kardiostimulátorů.
Pro více informací se obraťte na svého doktora.

VAROVÁNÍ!
•
•
•

Nikdy nepoužívejte nabíječku v koupelně či ve vaně!
Skladujte nabíječku v suchu, chraňte jej před kontaktem s vodou a vlhkými místy!
Hračku lze použít, pouze když je nabíječka odpojena.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKA CLICK ´N´CHARGE
100-240 V AC / 50/60 Hz / max. 3W/80 mA / Výkon 7-5 DC / 300 mA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Napájení je zajištěno pomocí originální FUN FACTORY Univerzální nabíječky CLICK ´N´CHARGE,
kterou je možné použít pro všechny výrobky z řady CLIK ´N´ CHARGE. FUN FACTORY tak šetří
životní prostředí!
Nezapomeňte, že byste neměli s žádným elektronickým zařízením zacházet jako s domovním
odpadem. Zachovejte se přátelsky k životnímu prostředí a využijte prosím recyklačních služeb.
Balení neobsahuje škodlivý PET materiál.

1. přípojný magnetický modulu
s LED diodou
2. magnetické body
3. Síťová přípojka (několik
standardních tvarů dle země
určení)

