
 

 

Vibračné vajíčko Magic Motion Flamingo – podrobný návod 
 

Manuálne ovládanie: ( https://youtu.be/2KkxCJKcEsU ) 

1. Pred použitím umyte vajíčko pod vlažnou vodou a použite čistič erotických pomôcok. Nabite zariadenie. 
Na zadnej strane nájdete ohraničenú bodku. Do nej zastrčte priložený USB kábel. Vždy používajte iba 
originálne príslušenstvo. 

2. Po úplnom nabití odpojte vajíčko z nabíjačky. Zapnite ho tak, že tlačidlo na konci manipulačného pútka 
krátko stlačíte. Po tomto kroku krátko zavibruje a LED podsvietenie tlačidla sa rozbliká. Vajíčko sa uvedie 
do pohotovostného režimu. 

3. Krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte jednotlivé režimy vibrácií. Na výber je 10 rytmov, potom 
sa vibrácie pozastavia a môžete začať nanovo. 

4. Podržte tlačidlo na dobu 3 sekundy a vajíčko sa vypne. LED dióda pomaly zhasne. 

Prepojenie s aplikáciou Magic Motion: 

Táto možnosť ponúka ovládanie prostredníctvom vášho telefónu. Môžete ho teda využiť ako diaľkový 
ovládač, avšak je nutné, aby bola anténa vajíčka nezakrytá a v dosahu. Tá sa ukrýva v špičke 
manipulačného pútka pod ovládacím tlačidlom. Pri vzdialení telefónu z dosahu antény môže signál 
vypadnúť a vibrácie sa pozastavia do doby, než sa pripojenie obnoví. 

1. Stiahnite si aplikáciu Magic Motion a zapnite Bluetooth. Otvorte aplikáciu a zapnite vajíčko. Prepojenie 
s telefónom prebehne automaticky. Ak sa tak nestane, vpravo hore stlačte symbol kolieska a pripojte 
zariadenie ručne. Po pripojení sa symbol zmení na fajku. 

2. Pustite si obľúbenú hudbu a vibrácie ju budú kopírovať. Krátko stlačte názov Music mode a vyberte 
požadovanú funkciu. Pod záložkou Free control máte ďalšie možnosti ovládania z displeja telefónu. 
Vyskúšajte aj možnosť hier či vaginálny trenažér, ktorý cvičí svaly panvového dna pod záložkou Training 
mode. 

 

Prepojenie na diaľku – s telefónom partnera: ( https://youtu.be/UDD_qu9-4Fo ) 

Táto možnosť ponúkne ovládanie na väčšiu vzdialenosť pre prípad, že chcete, aby vajíčko ovládal partner 
aj z väčšej diaľky, napríklad z opačnej strany zemegule. Pre tento prípad je potrebné prepojiť svoj telefón, 
ktorý necháte v blízkosti vajíčka a mať zapnutú Wi-Fi alebo mobilný internet. 

1. Vyberte v menu oboch telefónov možnosť Chat control. Vo vašom telefóne vyberte „Invite your 
partner“, čím vytvoríte svoju vlastnú chatovaciu miestnosť. Vygeneruje sa unikátny kód, ktorý môžete 
zdieľať cez sociálne siete, email alebo SMS. V telefóne partnera zadajte „Accept an invitation“ a vložte 
unikátny kód. V tejto chvíli sa oba telefóny spárujú. 

2. Teraz máte možnosť si spolu písať, nech ste kdekoľvek. Je možné posielať emotikony, fotky aj hlasové 
správy alebo nastaviť budík. Nad chatovacím oknom môžete spustiť sekvenciu vibrácií, vybrať rôzne rytmy 
či vlastnú hudbu. Vo vašom telefóne je možné hore vpravo ikonou zakázať vibrácie bez toho, aby to 
partner vedel. Symbol sa preškrtne a vibrácie utíchnu. 

 

Prepojenie s aplikáciou What Sense: 

Pre túto aplikáciu je potrebné registrovať si účet, ktorý je samozrejme zadarmo. Po prihlásení sa vám 
otvoria všetky možnosti. 

Táto možnosť ponúka ovládanie prostredníctvom vášho telefónu. Môžete ho teda využiť ako diaľkový 
ovládač, avšak je nutné, aby bola anténa vajíčka nezakrytá a v dosahu. Tá sa ukrýva v špičke 



 

 

manipulačného pútka pod ovládacím tlačidlom. Pri vzdialení telefónu z dosahu antény môže signál 
vypadnúť a vibrácie sa pozastavia do doby, než sa pripojenie obnoví. 

1. Stiahnite si aplikáciu What Sense a zapnite Bluetooth. Otvorte aplikáciu a zapnite vajíčko. Prepojenie s 
telefónom prebehne automaticky. Pokiaľ sa tak nestane, vpravo hore stlačte symbol kolieska a pripojte 
zariadenie ručne. Po pripojení symbol zozelenie. 

2. Pustite si prednastavený rytmus vibrácií. Krátko stlačte záložku Preset, kde vyberáte z knižnice režimov, 
Finger. V záložke Finger ovládate vibrácie pomocou pohybu prsta po displeji. Možno tu vybrať ikonou 
vľavo dole aj prednastavené gestá. Tu môžete nahrať aj vlastné rytmy pomocou tlačidla REC a ukladať si 
ich. V záložke Music máte možnosť ovládať vibrácie prostredníctvom hudby. 

 

Prepojenie na diaľku – s telefónom partnera: ( https://youtu.be/04BsW2lbZpM ) 

Táto možnosť ponúkne ovládanie na väčšiu vzdialenosť pre prípad, že chcete, aby vajíčko ovládal partner 
aj z väčšej diaľky, napríklad z opačnej strany zemegule. Pre tento prípad je potrebné prepojiť svoj telefón, 
ktorý necháte v blízkosti vajíčka a mať zapnutú Wi-Fi alebo mobilný internet. 

1. Vo vašom telefóne vyberte v spodnej časti „Invite Partner“, čím vytvoríte svoju vlastnú chatovaciu 
miestnosť. Vygeneruje sa unikátny kód, ktorý môžete zdieľať cez sociálne siete, email alebo SMS. V 
telefóne partnera zadajte „Accept“ a vložte unikátny kód. V tejto chvíli sa oba telefóny spárujú. 

2. V telefóne partnera dole na displeji kliknite na srdiečko uprostred vašich prezývok. Teraz máte možnosť 
si spolu písať, nech ste kdekoľvek. Je možné posielať emotikony, fotky aj hlasové správy alebo nastaviť 
budík. Pre ďalšie ovládanie sa riaďte rovnakým postupom, ako pri diaľkovom ovládaní. Vo vašom telefóne 
je možné hore vpravo ikonou zakázať vibrácie bez toho, aby to partner vedel. Symbol sa preškrtne a 
vibrácie utíchnu. 

3. Taktiež poslednou spodnou ikonou možno upravovať citlivosť (silu) vibrácií. Pokiaľ sa vám ovládanie 
partnera páči, môžete mu to dať vedieť. Klikajte na srdiečko vľavo dole a to sa bude zobrazovať na displeji 
telefónu partnera, takže bude vedieť, že nemá prestávať. 

4. Pre ukončenie chatovacej miestnosti stačí stlačiť tlačidlo power vľavo hore. 

 

Údržba: 

1. Zariadenie pred aj po použití opláchnite teplou vodou, použite čistič na erotické pomôcky, opäť 
opláchnite a nechajte ho poriadne vyschnúť. 

2. Po údržbe uložte zariadenie späť do krabičky alebo do vrecúška a uschovajte ho na tmavom a suchom 
mieste. 

 

Ostatné pokyny: 

Vždy používajte iba gély na vodnej báze. Ostatné bázy môžu poškodiť povrchovú úpravu výrobku. Na 
takéto poškodenie sa nevzťahuje reklamácia. Vyvarujte sa kontaktu s ostrými predmetmi, horúcimi 
predmetmi a nikdy sa sami nepúšťajte do opravy výrobku. 

 

Batéria: 

Batéria vo vajíčku je integrovaná a neodporúčame jej vlastnú výmenu. Vždy používajte iba nabíjačku, 
ktorá bola súčasťou balenia. 


