
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Fun Factory Bi Stronic Fusion handsfree pulzátor
klitoriszkarral

Karbantartás

Egy vízálló pulzátor karbantartása nem tart sokáig. A művelet után öblítse le meleg víz alatt
egy csepp szappannal, és törölközővel szárítsa meg, vagy hagyja a levegőn megszáradni. A
Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a tisztítás többi részéről, és megszabadítja a
készüléket még a mikroszkopikus szennyeződésektől is. A száraz pulzátort a többi játéktól
elkülönítve tárolja, hogy anyagaik ne kerüljenek kölcsönhatásba, és ne károsíthassák
egymást. Az eredeti csomagolás vagy egy szövetzsák nagyszerű lesz.

Töltés

A pulzátor általában részlegesen van feltöltve a gyárban, de az első használat előtt töltse
fel teljesen. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A szerszám feltöltése egy
modern click'n charge rendszer segítségével történik. Csatlakoztassa az USB-kábel végét a
fogantyú alján található fémpontokhoz. A másik végét csatlakoztassa egy power bankhoz
vagy mobiltelefon-adapterhez.

A töltő csatlakoztatása után a Bi Stronic Fusion három ciklusban töltődik fel. A felső fehér
gomb villog először. Amikor elkezd világítani, az azt jelenti, hogy az akkumulátor körülbelül
1/3-ára feltöltődött (ez körülbelül 4,5 órát vesz igénybe). A töltés második fázisában az alsó
fehér gomb villogni kezd. Amikor elkezd világítani, az azt jelenti, hogy az akkumulátor
körülbelül 33%-ban feltöltődött (ez körülbelül további 4,5 órát vesz igénybe). A FUN gomb
villog, amíg az akkumulátor töltése 3/3-ad részen keresztül tart, majd világít, amikor az
akkumulátor teljesen feltöltődött. Ez körülbelül további 4,5 órát vesz igénybe. Tehát a
teljes töltés körülbelül 13–16 órát vesz igénybe.

Tesztjeink során mindkét rész egyszerre 2 órán át futott. Ha csak egy részt kapcsolsz be, egy órával tovább tart.

Vezérlés

A bal hátsóval is könnyen kezelhető, de először is ki kell oldani a menetzárat. Ehhez tartsa egyszerre lenyomva a
piros FUN vezérlőgombot és a középső kerek gombot a „+“ jellel kb. 3 másodpercig. Hangjelzést hall, majd
bekapcsolhatja a játékot. Ha a pulzátort ismét zárni szeretné, hogy ne táncoljon a táskájában munkába menet,
tartsa hosszabb ideig lenyomva a FUN gombot és a „-“ jelzéssel ellátott felső kerek gombot.

A pulzátor bekapcsolásához a fehér háttérvilágítású vezérlőpanelhez nyomja meg hosszabb ideig a piros FUN
gombot – ez a készülék mindkét részét egyszerre fogja beindítani. A középső kerek gomb (a „+“ jel) rövid
megnyomásával a hüvelyi rész impulzusprogramjai váltakoznak. Nyomja meg röviden a felső kerek gombot (a „-“
jelet), hogy kiválassza a vibrációs programokat a klitorisz területén. Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, nyomja
meg röviden a FUN gombot.
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A pulzátor esetében kiválaszthatja, hogy mindkét motort egyszerre szeretné-e működtetni, vagy csak a hüvelyi (a
középső gomb a „+“ jellel világít) vagy a klitorális részt (a felső gomb a „-“ jellel világít). A hüvelyi rész
kikapcsolásához tartsa lenyomva a középső fehér kerek gombot körülbelül 3 másodpercig. A klitorális kiemelkedés
kikapcsolásához nyomja meg hosszan a felső fehér kerek gombot.

Automatikus kikapcsolás: A Bi Stronic kikapcsolja magát, ha mindkét motor több mint 30 másodpercig alap
üzemmódban van (csak a piros FUN gomb világít), azaz mind a hüvelyi, mind a klitorális funkciók ki vannak
kapcsolva, de a pulzátor be van kapcsolva.

A kedvenc program mentése Bekapcsoláskor a készülék mindig az első stimulációs módtól kezdve impulzál, de a
memóriában elmentheti kedvenc programját. Ehhez válassza ki a kívánt programot, tartsa lenyomva a FUN gombot
négy másodpercig (egy hangjelzést fog hallani), és amikor legközelebb bekapcsolja a Bi Stronicot, a kedvenc
üzemmódja lesz az első. A funkció törléséhez tartsa lenyomva a FUN gombot hat másodpercig, és a következő
bekapcsoláskor a Bi Stronic Fusion újra elkezd pulzálni a gyárilag beállított első programmal.

Vibrációs programok

A Bi Stronic Fusion pulzátor 8 impulzusprogramot kapott a hüvelyi területen és 6 rezgési programot a klitorisz
területén.

Vaginális szekció

Dirty Dancing – állandó lassú impulzusok1.
Gallop – állandó gyorsabb impulzusok2.
Rattle – állandó leggyorsabb impulzusok3.
Rumble – géppuskatűz4.
Guicky – ultragyors megközelítés5.
Roller Ball – hullámokban váltakozik a lassabb és a gyorsabb impulzusok között.6.
Bécsi keringő – gyors impulzusok váltakoznak hosszabb kitörésekkel7.
Rumba – gyors szívverés váltakozik a géppuskalövéssel8.

Clitoridális rész

Klasszikus rezgés – a leggyengébb intenzitású rezgés1.
Klasszikus rezgés – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgés – legerősebb intenzitás3.
Gyors, azonos intenzitású impulzusrezgés4.
Lágyabb és intenzívebb impulzusvibráció váltakozása5.
A gyors impulzusrezgés átmenet a klasszikus állandó rezgésbe6.

Vízállóság

A pulzátor vízálló, így akár egy vízzel teli kádba is bedobhatja. Egy gyertyafényes esti fürdő vagy egy frissítő reggeli
zuhany extra kikapcsolódást nyújt a mindennapi partneri sztereotípiákból való kiszakadáshoz.
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Design és alak

A játék időtlen benyomást kelt. A pulzátor hüvelyi része a delfinek testére emlékeztet, a farokúszó csiklónyúlványa a
farokúszóra. Az ergonomikus fogantyú jól fekszik a kézben, a hátoldalán pedig egy három gombot tartalmazó
kezelőpanel található.

Anyag

A 100%-os orvosi minőségű szilikon a brémai székhelyű német Fun Factory gyártótól származik. Ez a minőségi anyag
lágyságával és simaságával nyeri el tetszését. A bársonyos felület első érintésre durva textúrával lep meg, de a
kenőanyag felvitele után sima siklássá válik. Tetszeni fog a tömör ABS műanyagból készült fogantyú és gombok is.

Szín

A vibrátor két gyönyörű színben kapható:

Lila színű kiegészíti a titokzatos hölgyek játékgyűjteményét az elegancia érzésével.
A rózsaszín szín energiával tölt fel, és még esős napokon is pozitív hangulatba hoz.

Méretek

A vibrátor mérete egy élő péniszt idéz, és még az igényes nők hüvelyét is kitölti.

Vaginális rész

Teljes hossz: 21,7 cm
Használható hossz: 14,5 cm
Felső átmérő: 3,9–4,5 cm
Maximális átmérő: 4,8 cm
Fogantyú hossza vezérlővel: 9 cm
Fogantyú átmérő: 4–4,5 cm
Súly: 370 g

Clitorális kivezetés

Tüskék hossza: 6 cm
Tüskék átmérője: 2,5–5 cm
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