
Vibrační vajíčko Magic Motion Flamingo – podrobný návod

Manuální ovládání: ( https://youtu.be/2KkxCJKcEsU )
1. Před použitím omyjte vajíčko pod vlažnou vodou a použijte čistič erotických pomůcek. Nabijte
zařízení. Na zadní straně naleznete ohraničenou tečku. Do ní zastrčte přiložený USB kabel. Vždy
používejte jen originální příslušenství.
2. Po úplném nabití odpojte vajíčko z nabíječky. Zapněte jej tak, že tlačítko na konci manipulačního
poutka krátce stisknete. Po tomto kroku krátce zavibruje a LED podsvícení tlačítka se rozbliká. Vajíčko
se uvede do pohotovostního režimu.
3. Krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte jednotlivé režimy vibrací. Na výběr 10 rytmů, poté se
vibrace pozastaví a můžete začít nanovo.
4. Podržte tlačítko po dobu 3 vteřin a vajíčko se vypne. LED dioda pomalu pozhasne.
Propojení s aplikací Magic Motion:
Tato možnost nabízí ovládání prostřednictvím vašeho telefonu. Můžete jej tedy využít jako dálkový
ovladač, ovšem je nutné, aby byla anténa vajíčka nezakrytá a v dosahu. Ta se ukrývá ve špičce
manipulačního poutka pod ovládacím tlačítkem. Při vzdálení telefonu z dosahu antény může signál
vypadnout a vibrace se pozastaví do doby, než se připojení obnoví.
1. Stáhněte si aplikaci Magic Motion a zapněte Bluetooth. Otevřete aplikaci a zapněte vajíčko.
Propojení s telefonem proběhne automaticky. Pokud se tak nestane, vpravo nahoře stiskněte symbol
kolečka a připojte zařízení ručně. Po připojení se symbol změní na fajfku.
2. Pusťte si oblíbenou hudbu a vibrace ji budou kopírovat. Krátce stiskněte název Music mode a
vyberte požadovanou funkci. Pod záložkou Free control máte další možnosti ovládání z displeje
telefonu. Vyzkoušejte také možnost her, či vaginální trenažér, který cvičí svaly pánevního dna pod
záložkou Training mode.
Propojení na dálku – s telefonem partnera: ( https://youtu.be/UDD_qu9-4Fo )
Tato možnost nabídne ovládání na větší vzdálenost pro případ, že chcete, aby vajíčko ovládal partner
i z větší dálky, třeba z opačné strany zeměkoule. Pro tento případ je třeba propojit svůj telefon, který
necháte v blízkosti vajíčka a mít zapnutou Wi-Fi nebo mobilní internet.
1. Vyberte v menu obou telefonů možnost Chat control. U vašeho telefonu vyberte „Invite your
partner“, čímž vytvoříte svou vlastní chatovací místnost. Vygeneruje se unikátní kód, který můžete
sdílet přes sociální sítě, email či SMS. V telefonu partnera zadejte „Accept an invitation“ a vložte
unikátní kód. V tuto chvíli se oba telefony spárují.
2. Nyní máte možnost si spolu psát, ať jste kdekoliv. Lze posílat emotikony, fotky i hlasové zprávy
nebo nastavit budík. Nad chatovacím oknem můžete spustit sekvenci vibrací, vybrat různé rytmy či
vlastní hudbu. Ve vašem telefonu lze nahoře vpravo ikonou vibrace zakázat, aniž by to partner věděl.
Symbol se přeškrtne a vibrace utichnou.
Propojení s aplikací What Sense:
Pro tuto aplikaci je třeba registrovat si účet, který je ovšem zdarma. Po přihlášení se vám otevřou
všechny možnosti.
Tato možnost nabízí ovládání prostřednictvím vašeho telefonu. Můžete jej tedy využít jako dálkový
ovladač, ovšem je nutné, aby byla anténa vajíčka nezakrytá a v dosahu. Ta se ukrývá ve špičce
manipulačního poutka pod ovládacím tlačítkem. Při vzdálení telefonu z dosahu antény může signál
vypadnout a vibrace se pozastaví do doby, než se připojení obnoví.
1. Stáhněte si aplikaci What Sense a zapněte Bluetooth. Otevřete aplikaci a zapněte vajíčko.
Propojení s telefonem proběhne automaticky. Pokud se tak nestane, vpravo nahoře stiskněte symbol
kolečka a připojte zařízení ručně. Po připojení symbol zezelená.
2. Pusťte si přednastavený rytmus vibrací. Krátce stiskněte záložku Preset, kde vybíráte z knihovny
režimů, Finger. V záložce Finger ovládáte vibrace pomocí pohybu prstu na displeji. Lze zde vybrat
ikonou vlevo dole i přednastavené gesta. Zde můžete nahrát i vlastní rytmy pomocí tlačítka REC a
ukládat si je. Pod záložkou Music máte možnost ovládat vibrace prostřednictvím hudby.
Propojení na dálku – s telefonem partnera: ( https://youtu.be/04BsW2lbZpM )
Tato možnost nabídne ovládání na větší vzdálenost pro případ, že chcete, aby vajíčko ovládal partner
i z větší dálky, třeba z opačné strany zeměkoule. Pro tento případ je třeba propojit svůj telefon, který



necháte v blízkosti vajíčka a mít zapnutou Wi-Fi nebo mobilní internet.
1. U vašeho telefonu vyberte ve spodní části „Invite Partner“, čímž vytvoříte svou vlastní chatovací
místnost. Vygeneruje se unikátní kód, který můžete sdílet přes sociální sítě, email či SMS. V telefonu
partnera zadejte „Accept“ a vložte unikátní kód. V tuto chvíli se oba telefony spárují.
2. V telefonu partnera dole na displeji stiskněte na srdíčko uprostřed vašich přezdívek. Nyní máte
možnost si spolu psát, ať jste kdekoliv. Lze posílat emotikony, fotky i hlasové zprávy nebo nastavit
budík. Pro další ovládání se řiďte stejným postupem, jako u dálkového ovládání. Ve vašem telefonu
lze nahoře vpravo ikonou vibrace zakázat, aniž by to partner věděl. Symbol se přeškrtne a vibrace
utichnou.
3. Taktéž poslední spodní ikonou lze upravovat citlivost (sílu) vibrací. Pokud se vám ovládání partnera
líbí, můžete mu to dát vědět. Klikejte na srdíčko vlevo dole a to se bude zobrazovat na displeji
telefonu partnera, takže bude vědět, že nemá přestávat.
4. Pro ukončení chatovací místnosti stačí stisknout tlačítko power vlevo nahoře.
Údržba:
1. Zařízení před i po použití opláchněte teplou vodou, použijte čistič na erotické pomůcky, opět
opláchněte a nechte jej pořádně vyschnout.
2. Po údržbě uložte zařízení zpět do krabičky nebo do pytlíčku a uschovejte jej na tmavém a suchém
místě.
Ostatní pokyny:
Vždy používejte pouze gely na vodní bázi. Ostatní báze mohou poškodit povrchovou úpravu výrobku.
Na takovéto poškození se nevzahuje reklamace. Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty, horkými
předměty a nikdy se sami nepouštějte do opravy výrobku.
Baterie:
Baterie ve vajíčku je integrovaná a nedoporučujeme její vlastní výměnu. Vždy používejte pouze

nabíječku, která byla součástí balení.


