
G4 VIBES 
LOOP of LOVE!

Dzięki swojej mocy, nowe wibratory G4 zapewnią Ci 
niezapomniane chwile szczytowania – z niezwykłą 
łatwością!
Innowacyjny kształt uchwytu – pętla „LOOP“, 
w połączeniu z podświetleniem „Magic Touch“ 
przyciągają każde spojrzenie: wibratory G4 idelanie 
pasują do dłoni i są intuicyjne w obsłudze.

Te zabawki erotyczne są podniecająco nowe, 
stylowe, efektywne i przyjemnie ciche!

Definicja & 
Zastosowanie Wibrator G4 wprowadza nowe standardy funkcjonalności. 

Po włączeniu zabawki rozbrzmiewa delikatny dźwięk mocnego 
silniczka: cicho, lecz mimo to podniecająco intensywnie, wzrasta 
Twoja ochota na więcej!

Korpus wibrujący, wykonany w 100 % z silkonu medycznego, jest 
przyjemnie elastyczny i wyjątkowo aksamitny w dotyku. Łatwy 
w obsłudze panel sterowania umożliwia podczas zabawy testowanie 
kolejnych stopni wibracji – od delikatnych do mocnych.

Każdy model z serii G4 umożliwia indiwidualną formę stymulacji: 
waginalnie, klitoralnie jak i również analnie.

Obsługa Magic Touch
Funkcja „Magic Touch“ sygnalizuje poprzez oświetlenie panelu 
sterowania: „Jestem gotowy, pozwól mi Cię sobą oczarować!“

G4 Power menu
Przycisk       : rozpoczyna klasyczne wibracje!
• Zwiększenie mocy? Wystarczy dłużej przytrzymać 

wciśnięty przycisk       !
• Wybieranie programów? Poprzez wciśnięcie 

przycisku BOOSTER (      ).

 Przycisk      : włącza wibrator w trybie programów (Przyciski dotykowe 
zaczynają świecić się pulsującym światłem).
• Więcej urozmaicenia? Poprzez kilkakrotne wciśnięcie przycisku 

BOOSTER (      ) i wybór jednego, spośród czterech ulubionych 
programów!

Przycisk      : wyłącza programy i redukuje wibracje do poziomu „0“.

Prościej się nie da – szczególnie w najbardziej podniecających 
chwilach!

Ładowanie Można go ładować w prosty sposób, przy pomocy wtyczki 
magnetycznej »FUN Magnetic Plug«. Proces ładowania może potrwać 
jednorazowo do sześciu godzin. 



CALLA
kiść   1110065

CALLA 
baby rose   1110038

Dzięki „kielichowi kwiatowemu“ wibrator »CALLA« nadaje się do użytku 
analnego lub do stymulacji klitoralnej.
Rozmiar: 19.2 cm, waga: 227 g. 

ELEGANCE 
jeżyna    1140064

ELEGANCE 
candy green   1140072

Czysty, szlachetny design dla intensywnej rozkoszy.
Rozmiar: 21.5 cm, waga: 256 g. 

Patchy Paul
różowy   1100036

Patchy Paul
świeża zieleń   1100051

Perfekcyjnie wygięty, okrągły nosek wykryje każdy punkt G.
Rozmiar: 21.7 cm, waga: 241 g.

BIG BOSS
czarny   1120008

BIG BOSS
witaminowy   1120023

Naturalistyczny kształt w rozmiarze XL. 
Rozmiar: 22.9 cm, waga: 258 g.

TIGER
granatowy   1130051

TIGER
india red   1130035

Energiczna struktura służąca do podniecających stymulacji. 
Rozmiar: 22.1 cm, waga: 253 g.

Paul & Paulina
candy rose   1200031

Paul & Paulina
fi oletowy   1200006

Mała „Paulina“ dodatkowo stymuluje łechtaczkę oraz okolice odbytu.
Rozmiar: 21.8 cm, waga: 264 g.

Charakterystyka • W 100 % wodoszczelny

• Ładowanie magnetyczną ładowarką systemu 

CLICK ‘N’ CHARGE

• Podświetlany panel sterowania LOOP z 

funkcją „Magic Touch“

• Możliwość stopniowej regulacji intensywności wibracji

• Cztery programy wibracyjne wybierane przy pomocy 

przycisku BOOSTER

• Mocny, cichy i trwały silnik

• Korpus wykonany w 100 % z silikonu medycznego

Wskazówki 
dotyczące pielęgnacji

Zabawkę erotyczną należy przed pierwszym użyciem i po każdym kolej-
nym zastosowaniu umyć ciepłą wodą z łagodnym mydłem. 

»CLEANER«, higieniczny spray fi rmy FUN FACTORY, wyjątkowo dobrze 
nadaje się do czyszczenia zabawek erotycznych oraz do łagodnej 
pielęgnacji okolic intymnych. 

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

Ważna wskazówka Prosimy również zwrócić uwagę na informacje zawarte w instrukcji 
obsługi.

Pomocna informacja W razie problemów przy korzystaniu z zabawki, można ją zresetować 
poprzez podłączenie jej na chwilę do ładowarki.


