
SmartVIBES
PLAYFUL FUN.

POLSKI

ZASILANE BATERIAMI
• Odkręć nakrętkę komory baterii, włóż 

baterie:
- Do JAM: 1x 1,5 V baterie paluszki AA 

or 1,2 V akulumatorki AA ładowane
- Do JAZZIE & JOUPIE: 2x 1,5 V baterie paluszki AA

1,2 V akumulatorki AA ładowane   

• NIE USUWAJ papierków ze środka komory

• Podczas zamykania wibrator delikatnie i krótko 
wibruje, syngalizując właściwe założenie baterii i 
gotowość SlimVIBE do zabawy

HIGIENA
• Używaj SlimVIBES z hojną 

dawką TOYFLUIDu.

MYCIE:
• Myj wibrator przy pomocy  FUN FACTORY CLEANER, 

stworzonego do mycia zabawek i stref intymnych
• ... możesz też użyć  ciepłej wody i mydła.

CECHY 

• Wielka zabawa w niedużym kształcie
- każdy kto docenia jakość,

ale preferuje niższą cenę
- początkujący użytkownicy
- kobiety i pary, które preferują 

węższe zabawki 

• Łatwe w użyciu dzięki nakrętce EASY 
TWIST - przekręć lekko i baw się  –
SlimVIBES na pełnej ich mocy.

UŻYCIE
• Dwa proste ustawienia: ON (działa) & OFF (nie działa).
• Proste i bardzo intuicyjne użycie:

- Przekręć EASY TWIST na napis ON, 
SlimVIBE włączy się w przyjemnym rytmie
gotowym do zabawy

- przekręć EASY TWIST spowrotem do OFF  
a wibrator się wyłączy.

!
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www.FUNFACTORY.pl

OPIS
Jakość FUN FACTORY 
w atrakcyjniej cenie:

• Korpus wibrujący wykonany ze 
200% silikonu medycznego:

• Aksamitna powierzchnia
• 100 % wodoodporny
• Mocny, bardzo cichy silnik
• Made in Germany
• Łatwy do mycia

JOUPIE
Szczupły, elegancki kształt z lekko 
zagiętą końcówką. Łatwy do 
wprowadzenia. Idealny do stymulacji 
strefy G, pozwala na skuteczny masaż 
łechtaczki.
JOUPIE występuje w makowej 
czerwieni i świeżym .

SPECIFICATIONS
Materiał 100 % silikon medyczny (korpus), plastik ABS 

(komora baterii), bezwonny

Baterie 2x AA 1,5 V (JOUPIE i JAZZIE), 
1x AA 1,5 V (JAM) gbardzo dobra jakość! 
Wskazówki: użyj akumulatorków ładowanych 
wielokrotnie, żeby chronić środowisko 

Czas 
pracy

Nowe baterieg2-4 godziny

Wymiary 18.2 cm, Ø 2.5 cm |  7.16", Ø 0.98 "  (JOUPIE) 
17.8 cm, Ø 3.0 cm |  7.0", Ø 1.8"   (JAZZIE)
12.7 cm, Ø 2.9 cm |  5.0", Ø 1.14"   (JAM)

Waga
(bez 
baterii)

82 g | 0.18 lb   (JOUPIE) 
88 g | 0.19 lb   (JAZZIE)
66 g | 0.14 lb   (JAM)

JAZZIE
Szczupły z efektownymi 
zdobieniami na korpusie stanowi 
idealną postawową zabawkę dla 
każdego, kto chce oszczędzić 
budżet, ale dba o jakość zabawek, 
których używa
JAZZIE występuje w  kolorze 
czarnym i różowym 

JAM
Kompaktowy kształ i 
miniżebrowania na korpusie 
zabawki powodują, że to doskonały 
wibrator do zabawy zewnętrznej. 
Doskonale stymuluje łechtaczkę, 
oraz całą wulwę i nadaje się do 
pieszczenia całego ciała. . 

JAM występuje w kolorze 
ciemnoniebieskim i neonowym 
pomarańczowym

SHAPE

A VARIETY OF
STIMULATION 

RHYTHMS
+ 

STIMULATION
MODES




