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LAYAspot – NÁVOD PRO UŽIVATELE

FUNFACTORY reprezentuje lákavé erotické hračky, vyráběné z vy-
soce kvalitních, hypoalergenních materiálů. Jedinečné produkty 
FUNFACTORY se vyznačují zajímavým designem a užijete si s nimi 
spoustu zábavy!

LAYAspot..
... Intenzivní a vzrušující masáž erotogenních zón... nechte se unášet 
vlnami rozkoše...
Je velice přizpůsobivý a vhodný pro použití během sprchování.

Funkce: 
Hýčkejte své tělo masážní hračkou LAYAspot. Nabízí Vám tři masážní 
režimy a tím splní každé Vaše přání. Vyberte si ze třech pulsačních pro-
gramů. LAYAspot se přizpůsobí Vaší momentální chuti i potřebám.
Pro spuštění stiskněte na pár vteřin tlačítko (+) .Vaše hračka je nyní 
nastavena na nejnižší úroveň chvění bez pulsace. Pro nejsilnější 
intenzitu chvění držte tlačítko (+) dokud nedosáhnete maximální 
rychlosti. V tuto chvíli se LAYAspot přepne do prvního pulsačního 
režimu – pulsace v pomalých intervalech. Stisknutím stejného tlačít-
ka přejdete do druhého režimu – pulsace v krátkých, ale rychlých in-
tervalech. Opětovným stisknutím tlačítka (+) zapnete poslední, třetí, 
pulsační program,kdy si můžete vychutnávat  rychlejší a intenzivněj-
ší pulsace. Stisknutím tlačítka (–) se navrátíte do vibračního režimu 
bez pulsací, opětovným mačkáním tohoto tlačítka snížíte chvění na 
minimum. Pro vypnutí podržte znovu tlačítko - .

Vypnout / Zapnout / Výměna baterií: 
Opatrně odšroubujte uzávěr a podle návodu vložte dvě AAA bate-
rie 1,5V. Uzávěr přiložte a pevně zašroubujte (důkladně dotáhně-
te - dokud neucítíte zacvaknutí uzávěru). Pokud je to nutné, tento 
kryt po použití důkladně vysušte. Jestliže používáte nabíjecí baterie 
(o napětí 1,2V) může se lehce snížit maximální výkon motoru.I přes-
to doporučujeme používání nabíjecích baterií – chráníte tak životní 
prostředí.

Materiál
LAYAspot je vyroben z vysoce kvalitního Elastomedu. Zároveň je při-
způsobivý, vysoce odolný, citlivý k pokožce, a velmi lehce se udržuje.

Čištění
Před prvním použitím a následně po každém dalším použití důklad-
ně omyjte horkou vodou a mýdlem.

Varování
LAYAspot je navržený pouze pro vnější stimulaci, proto jej laskavě 
nepoužívejte jinak. 
Váš LAYAspot není určen pro děti, udržujte ho prosím mimo jejich dosah.

Životní prostředí
Prosím používejte dobíjecí baterie a šetřete tak životní prostředí. 
S bateriemi v žádném případě nezacházejte jako s domovním od-
padem. Řiďte se pokyny na obalu a využijte prosím recyklačních 
služeb.
Balení neobsahuje škodlivý PET materiál.
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