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Fun Factory Stronic Petite handsfree pulzátor + ajándék
Toybag

Karbantartás

Néhány percen belül készen áll a vízálló pulzátor karbantartására. Minden használat után
szappanozza be a készüléket, és alaposan öblítse le langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése
tökéletesre feszesíti a tisztítást. Ezután szárítsa meg a játékot egy törülközővel, és tárolja
szárazon egy dobozban vagy textilzacskóban. A külön tárolással megakadályozza, hogy az
élvezeti fiókban lévő különféle segédanyagok egymásra reagáljanak, és károsítsák egymást.

Töltés

A pulzátor körülbelül 1/3-ig töltve ér el, de továbbra is javasoljuk, hogy az első használat előtt
teljesen töltse fel a készüléket. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és élettartamát.
És bár tudjuk, hogy az első töltés elég sokáig tart (kb. 12 óra), próbáljon meg ellenállni vágyainak.
A játék megjutalmazza a türelmét azzal, hogy egyszerre körülbelül 3 órát bír.

Az első töltés előtt fel kell oldania a pulzátort. Ehhez nyomja meg egyszerre a PLUSZ és a FUN
gombot. A segédeszköz sípolással jelzi, hogy feloldott.

A töltéshez a mellékelt mágneses USB-kábel szolgál, amelyet a pulzátor alsó szélén lévő fém
kiemelkedésekhez kell nyomni, a másik végét pedig a tápegységhez vagy a hálózati adapteren
keresztül egy konnektorhoz csatlakoztatni. Hosszú első töltés után egyenként további körülbelül
6 órát vesz igénybe.

A töltés folyamatát a vezérlőgombok alatt található visszajelzők jelzik. Ha a MÍNUSZ gomb villog, a készülék
körülbelül 33%-ra van feltöltve. A PLUSZ gomb azt jelzi, hogy az akkumulátor kapacitása kb. 66%, ha pedig 99%, a
FUN gomb villog. Teljesen feltöltve minden lámpa kialszik.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű pulzátoros kezelést. A Fun Factory Stronic Petite készülék gyárilag utazózárral van
lezárva, hogy ne rezegjen a futárban az autóban. Ezért először fel kell oldania. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a PLUSZ és a FUN gombot. A vibrátor egyszer sípol a feloldáshoz. Az újbóli zároláshoz nyomja meg és
tartsa lenyomva a MÍNUSZ és a FUN gombot.

A pulzátor bekapcsolásához megfelelően meg kell nyomni a FUN gombot, mely a PLUSZ és MÍNUSZ gombokkal
együtt világít, mellyel rövid megnyomásokkal válthatunk az egyes impulzusprogramok között. Ezek a gombok egy
ideig világítanak, majd kialszanak. A kikapcsoláshoz egyszerűen nyomja meg a FUN gombot, amely abban a
pillanatban világít, és a motor kikapcsolásával együtt kialszik.

A játék indításkor mindig az első programtól kezd pulzálni, de eltárolhatja kedvenc programját a memóriájában,
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amely ezután minden alkalommal először bekapcsol. Ehhez kattintson kedvenc impulzusmódjára, és tartsa lenyomva
a FUN gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg két sípolást nem hall. Ezek azt jelzik, hogy a program el lett mentve,
így nem kell a következő alkalommal a kedvenc módra kattintva időt vesztegetnie.

Vibrációs programok

Az összesen 8 pulzusprogram órákon át szórakoztatja Önt.

Lassú hozzá1.
Gyorsabb hozzáadás2.
Gyors kiegészítés3.
A leggyorsabb kiegészítés4.
Ultragyors kiegészítés5.
A hullámokban lassabb impulzusok váltakoznak gyorsabbakkal6.
A gyors lüktetést három ütem váltja fel7.
Az impulzus intenzitásának növelése8.

Vízállóság

A Stronic Petite pulzátor vízálló. Ezért vigye magával a zuhanyozásba vagy a pezsgőfürdőbe, és élvezze a vad rodeót
hármasban, párjával együtt.

Design és alak

A pulzátor modern kialakítása első pillantásra megragadja a figyelmet. Kis méreteinek köszönhetően jól tart a
kézben, ívelt hegye pedig tökéletesen illeszkedik a G pontra. Szeretjük a jellegzetes hullámzásait is a felületen,
amelyek felerősítik az érzéseket a hüvely irritációja során. Összességében az eszköz játékosnak tűnik, és új örömök
felfedezésére ösztönöz.

Anyag

A puha tapintású szilikon anyag nem porózus és hipoallergén tulajdonságaival örvendezteti meg Önt, melynek
köszönhetően könnyen tisztítható és karbantartható. Ezenkívül tetszeni fog a sima, tömör ABS műanyagból készült
fogantyúja is.

Szín

A pulzátort a következő két szín közül választhatja ki:

A pasztelllila arany fogantyúval kombinálva elegáns és gyengéd megjelenésű.
A kék-zöld szín az arany színű vezérlőrésszel kombinálva a tenger sötét felszínére emlékeztet, amelyről a
napsugarak visszaverődnek.
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Méretek

Kis méreteinek köszönhetően a vibrátor könnyen behelyezhető és jól tart.

Teljes hossza: 17 cm
Használható hossz: 10,5 cm
Legkeskenyebb átmérő: 2,5 cm
Legszélesebb átmérője: 3,5 cm
Súly: 216 g
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