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Fun Factory Stronic Surf handsfree pulzátor + ajándék
Toybag

Karbantartás

Nem fog elkésni a karbantartással. Minden esemény előtt és után öblítse le a pulzátort meleg
víz alatt egy csepp szappannal. Segédeszközök fertőtlenítése pöttyösre húzza a tisztítást.
A pulzátor lehetőleg sötét és száraz helyen legyen, lehetőleg más játékoktól elkülönítve.
Előfordulhat, hogy az anyagok negatívan reagáltak egymásra, és a játékok megsérültek.

Töltés

Szeretjük a Fun Factory Click and Charge töltőrendszerét. Különösen nagyra értékeljük,
hogy ha elveszíti a kábelt, egyszerűen vásárolhat újat.

Csatlakoztassa a mágneses csatlakozót a pulzátor fogantyújának alján található két
fémdugóhoz, a másik végét pedig egy mobiltelefonhoz való USB-adapterhez vagy egy
utazáshoz kiválóan alkalmas power bankhoz.

Hagyja a játékot teljesen feltölteni az első használat előtt. Az első alkalommal körülbelül
6 órát kell várnia, de ehhez 45 perc lesz a pulzusa a legerősebb ízmódhoz. A gyártó azt állítja,
hogy a töltés maximum 16 órát vesz igénybe, teszteltük, hogy a klasszikus Fun Factory Stronic
Surf körülbelül 8 órán keresztül volt töltve az adapterben, ezért javasoljuk az adapteren
keresztüli töltést. De még számítógépen sem töltött minket 16 órán keresztül.

Ha a – jelzőfény villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor 0–33%-ra van feltöltve, ha a – lámpa kigyullad és a +
gomb villogni kezd, az akkumulátor állapota 33–66% , amikor a FUN gomb villog és a maradék gomb világít Fun
Factory Stronic Surf terhelik 66–99%, és ha minden tele van, és meggyújtotta a Fun Factory Stronic Surf 100% -ra
feltöltve.

Vezérlés

A vezérlés egyszerű, csak először tanulmányoznia kell. Az útmutatóban szépen, képekkel illusztrálva.

A játék zárva lesz. A feloldáshoz nyomja meg egyszerre a FUN és a + gombot. Tartsa lenyomva körülbelül öt
másodpercig, és amint a vibrátor sípol, a játék készen áll a használatra . Kapcsolja be a Fun Factory Stronic Surf
a FUN gomb lenyomva tartásával, a negyedik program automatikusan elindul. A programok váltása egyszerű és
intuitív. A + gombbal előre , a – gombbal pedig visszafelé lépkedhet .

Ha van egy kedvenc programja, és azt szeretné, hogy a bekapcsolás után azonnal elkezdjen lüktetni, mentse el .
Tartsa lenyomva a FUN gombot, és amikor rövid sípszót hall, a program elmentődik. És ami még rosszabb, a pulzátor
is kikapcsol . Tartsa lenyomva a FUN gombot röviden, és kész, Fun Factory Stronic Surf alszik.
Szeretjük, hogy a Fun Factory Stronic Surf zárható . Utazáshoz remek funkció. Nyomja meg egyszerre a FUN és –
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gombot, ugyanaz a hang hallható, mint a feloldáskor. És kész. Mehetsz!

Vibrációs programok

Az egyéni pulzációs ritmusok nagyon jól keveredtek a Fun Factoryban. 10 program közül nem csak a gyengéd
meglepetések szerelmesei, hanem az igényes sárkányok is válogatnak.

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

A Fun Factory Stronic Surf nem csak név szerint vízelem. Nagyon szereti a vizet. Vízálló, így nem kerül bele víz.
Tegyen egy vad kört vele a fürdőkádban, sokáig emlékezni fog rá. A 20 perces vízzárósági tesztünkön végig kibírta a
víz alatti lüktetést, és amikor kihúztuk, akkor folytatódott. Szóval átment a vizsgán.

Design és alak

Kialakítása a tenger finom hullámzására emlékeztet bennünket. Négy bevágás van a testén. Minden egyes
behelyezéskor megmasszírozzák a hüvely falát és örömet okoznak. A Fun Factory Stronic Surf csak enyhén ívelt
hegye van, de ez is elég ahhoz, hogy irritálja a G-pontot.A mélymasszázs és a G-stimuláció kombinációja biztosítja a
fényűző orgazmust. Jól tart a kézben, és bár kicsit nehezebb, de vibrátorként is szolgál.

Anyag

A Fun Factory kiváló minőségű, 100%-ban orvosi szilikont használ játékaihoz. Kicsit tapintásra dörzsölődik, de síkosító
géllel történő kenés után egy puha kenőcs, ami olyan puha és kellemes.

Szín

A vibrator színes változata szórakoztató gyár volt. A mély óceán kék színe a mély élményért.

Méretek

Véleményünk szerint a Fun Factory Stronic Surf ideális méretű. Egy átlagos férfi péniszre hasonlít, ennek
köszönhetően jól illeszkedik és egyben kitölti a hüvelyt.
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Teljes hossza: 20,3 cm
Használható hossz: 14,2 cm
A hegy átmérője: 3,2 cm
Átmérő a test legszélesebb részén: 4,7 cm
Fogantyú átmérője: 3,1 cm
Súly: 321 g
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