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Fun Factory Stronic G handsfree pulzátor

Karbantartás

A bal hátsó karbantartást meg tudod oldani. A Stronic G felülete sima, gyűrődések nélkül, ezért
csak alaposan öblítse le meleg vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése végül biztosítja a teljes
tisztaságot. A Silicone Fun Factory kissé poros, ezért a legjobb a játékot dobozban vagy zacskóban,
száraz helyen tárolni.

Töltés

A Fun Factory Stronic G töltése USB-kábellel történik. A Click and Charge rendszert használja. Az
egyik végén egy klasszikus USB-csatlakozó található, amelyet a mobiltelefonokhoz való
tápegységhez vagy töltőadapterhez csatlakoztathat. A másik végén egy mágneses töltőállomás
található, amelyet a fogantyú alsó részén található két fém, mágneses elemhez rögzít.

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a pulzátort. A töltés a gyártó szerint
6–8 órát vesz igénybe. 6 órát vett igénybe a töltés. A játék ezután körülbelül 45 percig működik
teljes sebességgel. A töltés maximum 16 órát vesz igénybe.

Tesztünk során rájöttünk, hogy a leggyorsabb programon valóban 45 percig működik a pulzátor, és
klasszikusan adapteren keresztül teljes 8 órára töltöttük.

A töltés állapotát a világító és villogó jelzőfények alapján állapíthatja meg . Ha a – lámpa villog, az
akkumulátor töltöttségi szintje 0–33%, ha a + jelzőfény villog és a mínusz jelzőfény világít, az akkumulátor töltöttségi
szintje 33–66%. Ha mindkét LED világít és a FUN villog, az állapot 66–100%. Amint semmi nem villog és nem világít, a
Stronic G teljesen üzemkész.

Vezérlés

A kezelőszervek elsőre kicsit bonyolultabbnak tűnnek, de csak egy pillanat, és megkapja, amire szüksége van.

Először fel kell oldania a játékot. Ehhez tartsa lenyomva a + és a FUN gombot. Csak körülbelül 5 másodperc, és a
Stronic G feloldódik. Nyomja meg és tartsa lenyomva röviden a FUN gombot a pulzátor bekapcsolásához. A negyedik
Perfect Start program automatikusan elindul. A – gombbal az első három vibrációs programra kattint. Használja a +
gombot az előre kattintáshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a FUN gombot a pulzátor kikapcsolásához. A gombok
ismételt zárolásához tartsa lenyomva a – és a FUN gombot. A záráshoz hasonlóan körülbelül 5 másodperc is
elegendő. A rövid rezgésből tudni fogod, hogy sikeres voltál.

Megtalálta kedvenc programját, és azt akarta, hogy a bekapcsolás után azonnal elinduljon? Tartsa lenyomva a FUN
gombot hosszabb ideig, amint kétszer röviden rezeg, elmentette.
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Vibrációs programok

Szeretjük, hogy 10 program közül választhatunk. Gyors és lassú programok váltják egymást, így mindenki kitalálhatja
a sajátját.

1. Dirty Dancing – lassú szívverés
2. Vágta – gyorsabb szívverés
3. Rattle – a leggyorsabb szívverés
4. Tökéletes indítás – stabil, szabályos impulzusok
5. Samba – a leglassabb hullámos impulzusok
6. Rattle – hullámos impulzusok gyorsabban
7. Rapid – a leggyorsabb hullámos impulzusok
8. Roller Ball – zuhanó, csöpögő labda. Eleinte gyors, aztán lelassul
9. Bécsi keringő – növekvő impulzusok
10. Rumba – Lassú és gyors impulzusok váltakozása

Vízállóság

Élvezze a szórakozást és az izgalmat a fürdőben vagy a zuhany alatt. Vidd magaddal a Stronic G-t és élvezd együtt a
romantikát. Vagy egyenesen háromban. A Stronic G vízálló! Sikerült a 20 perces víz alatti tesztünkön. A víz nem
jutott sehova, és a Stronic G tovább lüktetett.

Design és alak

A vibrátor fejét egy ívelt kiemelkedés alkotja, aminek az a feladata, hogy intenzíven irritálja a G-pontot.Az egész test
sima, így az érzékenyebb hölgyek is értékelni fogják, akik nem szeretik a fogazott játékokat. Egy idő után kicsit
keményebb lesz a kezedben, de kihangosítóval ez nem számít.

Anyag

A Fun Factory kiváló minőségű 100%-os szilikont használ, amelyről első érintésre felismeri, hogy ez a játékuk. Nem
teljesen sima, úgy érzed, hogy kicsit dörzsölődik, ha keresztbe teszed, de olyan puha!

Szín

Válasszon két színváltozat közül.

Vitamin: Ha színben fejeznénk ki az energiabeáramlást, akkor ez minden bizonnyal ez az élénk
neonrózsaszín lenne.
Szeder: Kifinomult, elegáns, lila szín. Lédús, mint a lédús szeder árnyalata.

Méretek

Ez az elrontott pulzátor pontosan elfér a kezedben. Használható hossza egy átlagos péniszre emlékeztet, így
kezdőknek is megfelelő.
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Teljes hossza: 20,7 cm
Használható hossz: 14 cm
Átmérő a test legszélesebb részén: 3,2 cm
G-pont kiemelkedés átmérője: 3,8 cm
Fogantyú átmérője: 2,9 cm
Súly: 318 g
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