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Fun Factory Bi Stronic Fusion handsfree pulzátor s
výběžkem

Údržba

Údržba vodotěsného pulzátoru vás moc dlouho nezdrží. Po akci ho opláchněte pod teplou
vodou s kapkou mýdla a osušte ručníkem nebo nechte uschnout na volném vzduchu.
Dezinfekce pomůcek se postará o zbytek očisty a zbaví pomůcku i mikroskopických
nečistot. Suchý pulzátor uložte odděleně od ostatních hraček, aby na sebe jejich materiály
nepůsobily a nemohly se poškodit. Skvělý bude originální obal nebo textilní pytlík.

Nabíjení

Pulzátor bývá z výroby z části nabitý, ale před prvním použitím ho nabijte do plna.
Prodloužíte tím životnost baterie. Pomůcka se dobíjí pomocí moderního systému click´n
charge. Koncovku USB kabelu přiložte ke kovovým tečkám, které najdete na spodní části
rukojeti. Druhý konec zapojte do powerbanky nebo adaptéru na mobilní telefon.

Po zapojení nabíječky se Bi Stronic Fusion nabíjí ve třech cyklech. Jako první bliká horní bílé
tlačítko. Když začne svítit, znamená to, že máte cca 1/3 baterie nabitou (trvá to přibližně
4,5 hodiny). Ve druhé fázi nabíjení začne blikat spodní bílé tlačítko. Když začne svítit,
znamená to, že je baterie nabitá z cca 33 % (trvá to přibližně další 4,5 hodiny). Během
nabíjení 3/3 baterie bliká tlačítko FUN a po úplném nabití se rozsvítí. Tohle trvá přibližně
další 4,5 hodiny. Celkem tedy nabíjení trvá zhruba 13–16 hodin.

Při našem testování vydržely obě části současně běžet 2 hodiny. Pokud zapnete jen jednu část, vydrží i o hodinu déle.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete levou zadní, ale ze všeho nejdříve musíte odemknout cestovní zámek. To uděláte
tak, že současně po dobu cca 3 vteřin podržíte hlavní červené ovládací tlačítko FUN a prostřední kulaté tlačítko se
znakem „+“. Uslyšíte zvukový signál a poté můžete hračku zapnout. Pokud budete chtít pulzátor opět zamknout,
aby se vám sám od sebe neroztančil v tašce třeba po cestě do práce, podržte delší dobu tlačítko FUN a horní kulaté
tlačítko s označením „-“.

Pulzátor zapnete za doprovodu bíle podsvíceného ovládacího panelu delším stisknutím červeného tlačítka FUN – tímto
způsobem se zároveň spustí obě části pomůcky. Krátkým stiskem prostředního kulatého tlačítka (znak „+“) přepínáte
pulzní programy ve vaginální části. Krátkým stiskem horního kulatého tlačítka (znak „-“) si volíte vibrační programy
ve výběžku na klitoris. Pokud budete chtít pomůcku vypnout, krátce stiskněte tlačítko FUN.

U pulzátoru si můžete vybrat, jestli chcete, aby běžely oba motorky současně nebo jen vaginální (svítí prostřední
tlačítko se znakem „+“) nebo klitoridální část (svítí horní tlačítko s označením „-“). Pro vypnutí vaginální části podržte
cca 3 vteřiny prostřední bílé kulaté tlačítko. Pro vypnutí výběžku na klitoris dlouze stiskněte horní bílé kulaté tlačítko.
Automatické vypnutí: Bi Stronic se sám od sebe vypne, pokud jsou oba motorky déle než 30 vteřin v základním
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módu (svítí jen červené tlačítko FUN), tzn. že máte vypnuté funkce ve vaginální i klitoridální části, ale pulzátor je
zapnutý.

Uložení oblíbeného programu Po zapnutí pomůcka pulzuje vždy od prvního stimulačního módu, ale můžete si do
paměti uložit svůj oblíbený program. To uděláte tak, že si navolíte preferovaný program, podržíte tlačítko FUN po
dobu čtyř sekund (uslyšíte zapípání) a při dalším zapnutí Bi Stronicu budete mít oblíbený mód jako první. Pro zrušení
funkce podržte tlačítko FUN po dobu šesti sekund a při dalším zapnutí už bude začínat Bi Stronic Fusion pulzovat opět
prvním programem nastaveným z výroby.

Vibrační programy

Pulzátor Bi Stronic Fusion dostal do vínku 8 pulzních programů ve vaginální části a 6 vibračních programů ve výběžku
na klitoris.

Vaginální část

Dirty Dancing – konstantní pomalé pulzy1.
Gallop – konstantní rychlejší pulzy2.
Rattle – konstantní nejrychlejší pulzy3.
Rumble – kulometná palba4.
Guicky – ultrarychlé přirážení5.
Roller Ball – ve vlnách se střídají pomalejší pulzy s rychlejšími6.
Vídeňský valčík – rychlé pulzy vystřídají delší přírazy7.
Rumba – rychlý tlukot srdce střídá kulometná palba8.

Klitoridální část

Klasická vibrace – nejslabší intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – nejsilnější intenzita3.
Rychlá pulzní vibrace stejné intenzity4.
Střídání jemnější a intenzivnější pulzní vibrace5.
Rychlá pulzní vibrace přechází do klasické konstantní vibrace6.

Voděodolnost

Pulzátor má vodotěsnou úpravu, proto s ním hupsněte i do vany plné vody. Společná večerní koupel při svíčkách
nebo osvěžující ranní sprcha jsou navíc úžasný relax a vybočení z každodenního partnerského stereotypu.

Design a tvar

Hračka působí nadčasovým dojmem. Vaginální část pulzátoru nám svým tvarem připomíná tělo delfína, výběžek na
klitoris jeho ocasní ploutev. Ergonomická rukojeť se dobře drží v ruce a na jejím hřbetu najdete ovládací panel se
třemi tlačítky.
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Materiál

100% lékařský silikon pochází z německé továrny výrobce Fun Factory sídlící ve městě Brémy. Tento kvalitní materiál
si vás podmaní svou hebkostí a měkkostí. Sametový povrch vás na první dotek překvapí hrubší strukturou, která se
ale po nanesení lubrikantu promění v hladké kluziště. Oblíbíte si i rukojeť a tlačítka z pevného ABS plastu.

Barva

Vibrátor nabízíme ve dvou krásných barvách:

Fialová barva doplní sbírku hraček tajemným dámám se smyslem pro eleganci.
Růžová barva vás nabije energií a pozitivní náladou i v deštivých dnech.

Rozměry

Vibrátor svými rozměry evokuje živý penis a zaplní vaginu i náročným ženám.

Vaginální část

Celková délka: 21,7 cm
Použitelná délka: 14,5 cm
Průměr horní části: 3,9–4,5 cm
Maximální průměr: 4,8 cm
Délka rukojeti s ovládáním: 9 cm
Průměr rukojeti: 4–4,5 cm
Hmotnost: 370 g

Výběžek na klitoris

Délka výběžku: 6 cm
Průměr výběžku: 2,5–5 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

