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Fun Factory Stronic Real handsfree pulzátor + ajándék
Toybag

Karbantartás

Mossa le a vibrátort meleg víz alatt egy csepp szappannal, hagyja megszáradni és tárolja valahol
száraz helyen. Jobb a többi játéktól elkülönítve tárolni, hogy az anyagok ne reagáljanak egymással.
Nem csak a Stronicot, hanem a második játékát is károsítaná. Segédeszközök fertőtlenítése és
ápolása végül megbizonyosodik arról, hogy a pulzátor valóban tiszta-e.

Töltés

Szeretjük a Click and Charge-t, és nagyra értékeljük, hogy ha elveszíti a kábelt, könnyen
vásárolhat újat, mert a Fun Factory mindenre gondol.

A kábel egyik végén találsz egy klasszikus USB csatlakozót, csatlakoztasd a mobiltelefon power
bankjába vagy töltőadapterébe. A másik végén talál egy mágneses állomást, amelyet
csatlakoztathat a vibrátorhoz. Rögzítse a fogantyú alján található két fémcsaphoz. Tudjuk, hogy
alig várhatja, de továbbra is javasoljuk, hogy először töltse fel a játékot . Az első töltés
körülbelül 6 órát vesz igénybe, és a Stronic Real egy 45 perces, eszeveszett utazással
kedveskedik Önnek.

A teljes kisütés után a vibrátort 8 órán keresztül töltik . A gyártó maximum 16 órát közöl, de
ennyi ideje nem töltötték a számítógépünkön. A villogó lámpákról láthatja, hogy a pulzátor
töltődik. Amikor az akkumulátor töltöttsége 0–33% , a – jelzőfény villog, ha pedig a – lámpa
kigyullad és a + gomb villog, a Stronic Real 33–66%-os töltöttsége van. Ha a FUN gomb villog és a
+ és – LED világít, az akkumulátor töltöttségi szintje 66–100% , és amint minden villog és világít, a
Stronic Real készen áll a használatra!

Vezérlés

Egy darabig a vezérléssel érettségiztünk, de aztán arra gondoltunk, hogy elolvassuk az utasításokat, és tessék! Ott
minden világosan le van írva.

Először oldja ki a játékot. Nyomja meg egyszerre a + és a FUN gombot , várjon körülbelül 5 másodpercet, és a
vibrátor feloldódik. Olyan „tududum“ hangot ad majd ki . A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva röviden a FUN
gombot , a negyedik Perfect Start programban automatikusan bekapcsol.

A programvezérlés egyszerű és intuitív. A programok előre mozgatásához nyomja meg a + gombot ,
visszatekeréshez pedig a - gombot . A Stronic Real akció után nyomja meg és tartsa lenyomva röviden a FUN
gombot a kikapcsoláshoz. Szeretjük, hogy a vibrátor zárható vissza. Nagyszerű utazáshoz. Senki sem akarja, hogy
egy játék a csomagtartóban rezegjen, igaz? Tartsa lenyomva ismét a FUN gombot , de ezúttal tartsa lenyomva
a – gombot . Várjon 5 másodpercet, újra megszólal a „tududum“ hang, és a pulzátor lezáródik. Egy másik nagyszerű
funkció a kedvenc program mentése . Ha be van kapcsolva, akkor elindul, és kattintás nélkül közvetlenül a pontra
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léphet. Tehát, amikor eléri kedvenc programját, tartsa lenyomva a FUN gombot, és amint a rezgés kétszer sípol, a
program mentve van.

Vibrációs programok

Mindenki 10 pulzációs program közül választhat. Szeretjük, ha lassabb és gyorsabb programok váltják egymást.

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 Stronic Real szereti a vízi játékokat. A Click and Charge töltőrendszernek köszönhetően teljesen vízálló. A víznek
egyszerűen nincs módja bele. Az elefántvizsgáló több mint 20 percig élvezte vele a fürdőkádban, és továbbra is úgy
működik, ahogy kell. Kényeztesd magad egy kellemes fürdővel kettőben, háromban, négyben.

Design és alak

Formája egy férfi hímtagjára emlékeztet, a vele való játék pedig megkülönböztethetetlen a valódi szextől. Sokat ad
hozzá és mélyek a betétek. A makk egy összehajtott fitymával rendelkezik, amely minden impulzusnál irritálja a
hüvelyt. A formát kifejezetten a csikló belülről történő stimulálására tervezték, amit tesztelőink nem erősítettek meg,
de ha úgy érzi, hogy a használat során működik, feltétlenül jelezze a véleményben. Ergonómikus fogantyújának
köszönhetően jól tart és jól illeszkedik a kézbe.

Anyag

A Fun Factory Stronic Real 100%-ban orvosi szilikonból készült testével fog tetszeni, feszes, de puha és kellemes
tapintású. A kiváló minőségű ABS műanyagból készült fogantyú tökéletesen illeszkedik a kezedbe. A fogantyú végén
két kicsi, fém csatlakozó található, amelyek a töltéshez használhatók.

Szín

Válasszon két szín közül.

Lila : Imádjuk a frissen szedett áfonyának ezt az árnyalatát. Finom nyári éjszakákra emlékeztet.
Test : A bézs szín felerősíti azt a benyomást, hogy ez egy igazi férfi pénisz, és nem egy erotikus játék. Ha a
kezedben tartod, képzeld el, hogy partnered hímtagját vagy szexbálványodat tartod, a játékok még
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borsosabbak lesznek.

Méretek

Mérete és átmérője egy férfi péniszre emlékeztet. A pulzátor kicsit nehezebb a kézben, de a kihangosító módnak
köszönhetően nem is érezni fogod.

Teljes hossza: 20,7 cm
Használható hossz: 14 cm
Átmérő a test legszélesebb részén: 3,5 cm
A hegy átmérője: 3,1 cm
Fogantyú átmérője: 3,3 cm
Súly: 309 g
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