
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 Stronic Drei forradalmi pulzátor

Karbantartás

A vízálló kialakításnak köszönhetően a készülék karbantartása egyszerű és gyors. Javasoljuk,
hogy minden használat után szappanozza be és öblítse le meleg vízzel. Segédeszközök
fertőtlenítése akkor tökéletesre fejezi be a tisztítást, mert megszabadít minden mikroszkopikus
méretű szennyeződéstől és fujtajblletől, ami a pulzátor redőiben szeretne maradni. Ezután már
csak szárazra kell törölni a játékot, és egy dobozban vagy textilzacskóban tárolni, hogy szilikon
anyaga ne tudjon kémiai reakcióba lépni erotikus segédeszközeinek egyéb anyagaival való
érintkezéskor.

Sterilizálás és forralás: Bár a szilikon anyag meglehetősen tartós, a gyártó nem javasolja a
vibrátor forralással történő sterilizálását. A magas hőmérséklet károsíthatja a pulzáló motort.
Azzal érvelünk, hogy a pulzátoros forralás nem szükséges, mert a szilikon nem porózus anyag.
Ez azt jelenti, hogy nem fúródik bele szennyeződés. De ha ki akarsz próbálni egy forralási
kísérletet, csak a saját felelősségedre.

Töltés

Bár az első töltés őrült 12-16 órát vesz igénybe, javasoljuk, hogy ezt bírja ki, és töltse fel
teljesen a pulzátort az első használat előtt. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

A Stronic Drei pulzátor gyárilag csak részben van feltöltve. Csatlakoztassa a kábel mágneses végét a pulzátor végén
lévő két fém ponthoz, és csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóját a notebookhoz vagy a hálózati adapteren
keresztül egy elektromos aljzathoz. Az első töltés körülbelül 12-16 órát vesz igénybe. Töltés közben a tápkábel piros
jelzőfénye világít. Az akkumulátor kapacitásának 33%-áig történő újratöltéskor csak a MÍNUSZ gomb villog, ami
ezután világít, és a PLUSZ gomb villogni kezd, amíg a Stronic fel nem töltődik kapacitásának 66%-ára. Ezután
mindkét aláírt gomb világít, és a FUN gomb villog, amikor teljesen fel van töltve.

A töltés csak az utazási zár feloldása mellett történik. Ehhez nyomja meg a FUN + PLUS gombokat (tartsa lenyomva
kb. 0,5 mp-ig.) Teljesen feltöltött állapotban a készülék összes gombja kialszik, és csak a töltőkábel jelzőfénye világít.

Vezérlés

Az egyszerű kezelés szórakoztat. A pulzátor be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a FUN
gombot. Az egyes programok megváltoztatásához egyszerűen nyomja meg a PLUSZ (+) vagy MÍNUSZ (-) gombot,
attól függően, hogy a programokat melyik irányba kell váltani. A praktikus utazási zár aktiválásához tartsa lenyomva
egyszerre a FUN és a MÍNUSZ (-) gombot kb. 0,5 másodpercig, vagy amíg a lámpa villogni nem kezd. Ezután a
pulzátor feloldható a FUN és a PLUS (+) gombok egyidejű, kb. 0,5 másodpercig tartó lenyomásával.

Vibrációs programok

A Stronic Drei 10 impulzusprogramot kínál. Bekapcsoláskor a 4-es üzemmód, az úgynevezett "Tökéletes indítás"
mindig automatikusan elindul. A programok négy kategóriába vannak csoportosítva: algoritmikus módok (1., 2., 3.),
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tökéletes indítás (4. sz.), állandó módok (5., 6., 7. sz.) és dinamikus módok (8., 9., 10. ) . Minden programnak (a
Perfect Start kivételével) 3 szintje van.

Piszkos tánc1.
Vágta2.
Csörgő3.
Tökéletes kezdés – stabil, szabályos impulzusok4.
Samba - a leglassabb hullámos impulzusok5.
Csörgő – hullámos impulzusok gyorsabbak6.
Gyors - hullámos impulzusok a leggyorsabb7.
Roller Ball8.
Bécsi keringő9.
Rumba10.

Vízállóság

A tesztelés során igazoltuk, hogy a készülék 100%-ban vízálló. Így csatlakozhatsz hozzá a zuhany alatt, a fürdőben
vagy a pezsgőfürdőben, mert az orgazmussal fűszerezett wellness életed legjobb kikapcsolódásává válik.

Design és alak

A vibrátor modern kialakítása első pillantásra felkelti a figyelmet, és hatalmas benyomást kelt. Az ergonomikusan
ívelt forma markáns fogazattal tökéletesen illeszkedik a női hüvelyhez. G-pont stimulációra is kiváló. A gombokkal
ellátott kezelőpanel jól illeszkedik a tenyerébe, és nem csúszik ki a kezéből.

Anyag

A Stronic Drei 100%-ban orvosi szilikonból készül. Kiváló minőségű és egészségbarát kialakításával és bársonyosan
puha felületével tűnik ki. A könnyű por por finom fehér bevonatot képez rajta. A felületen a redőkbe (ún. bordákba)
hullámzó pulzátor található, amely intenzívebb stimulációt tesz lehetővé. A fogantyú műanyagból készült, beleértve
az elülső részén található vezérlőgombokat. Az alján két fém csatlakozó található.

Szín

A málna rózsaszín színe játékosságával és kacérságával kápráztat el. Izgalmas kalandra vágysz, amely a féktelen
élvezet mélyére visz.

Méretek

A Stronic Drei pulzátor meglehetősen nehéz, mert áramra van szüksége a kihangosított pörgetéshez. De ettől nem
leszel a hátizsákodban vagy a kerekeken guruló bőröndben.

Hossza vezérlővel együtt: 24 cm
Hossza vezérlés nélkül: 16 cm
A legkeskenyebb rész átmérője: 3,3 cm
A legszélesebb rész átmérője: 4,5 - 7,5 cm
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Súly: 416 g
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