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Fun Factory Stronic G handsfree pulzátor

Údržba

Údržbu zvládnete levou zadní. Stronic G má hladký povrch bez záhybů, takže stačí pořádně
opláchnout teplou vodou. Dezinfekce pomůcek se nakonec postará o úplnou čistotu. Silikon Fun
Factory je trochu náchylný na lapání prachu, proto hračku skladujte nejlépe v krabičce nebo pytlíku
na nějakém suchém místě.

Nabíjení

Fun Factory Stronic G se nabíjí pomocí USB kabelu. Využívá systém Click and Charge. Na jednom
konci je klasický USB konektor, který připojíte do powerbanky nebo nabíjecího adaptéru pro mobilní
telefony. Na druhém konci je magnetická dobíjecí stanice, kterou přiložíte ke dvěma kovovým,
magnetickým prvkům na spodní straně rukojeti.

Před prvním použitím doporučujeme pulzátor nabít do plna. Nabíjení podle výrobce trvá 6–8
hodin. Nám to při prvním nabíjení trvalo 6 hodin. Hračka pak vydrží fungovat na plné obrátky asi
45 minut. Opětovné nabíjení trvá maximálně 16 hodin.

Při našem testu jsme zjistili, že pulzátor opravdu funguje 45 minut na nejrychlejší program a nabíjeli
jsme ho do plna 8 hodin klasicky přes adaptér.

Stav nabíjení poznáte podle svítících a blikajících kontrolek. Pokud bliká kontrolka –, je stav baterie 0–33 %,
pokud bliká kontrolka + a ta mínusová svítí, je stav baterie 33–66 %. Pokud svítí obě kontrolky a bliká FUN, stav je
66–100 %. Jakmile nic nebliká a nesvítí, je Stronic G plně připraven k provozu.

Ovládání

Ovládání vypadá ze začátku trochu složitěji, ale stačí chvilka a člověk pochytí, co potřebuje.

Prvně je třeba hračku odemknout. To provedete podržením tlačítek + a FUN. Stačí zhruba 5 vteřin a Stronic G je
odemčený. Krátkým přidržením tlačítka FUN pulzátor zapnete. Automaticky se zapne čtvrtý program Perfect start.
Tlačítkem – se proklikáte k prvním třem vibračním programům. Tlačítkem + se zase proklikáváte dopředu. Delším
přidržením tlačítka FUN pulzátor vypnete. Pokud chcete tlačítka znovu uzamknout, přidržte tlačítka – a FUN. Stejně
jako při zamykání postačí asi 5 vteřin. Že jste byli úspěšní, poznáte podle krátkého zavibrování.

Našli jste svůj oblíbený program a chcete, aby se vám spustil hned po zapnutí? Podržte delší dobu tlačítko FUN,
jakmile vám dvakrát krátce zavibruje, máte ho uložený.

Vibrační programy

Líbí se nám, že si můžeme vybrat z 10 programů. Střídají se jak rychlé, tak pomalé programy, proto si každý přijde
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na své.

1. Dirty Dancing – pomalý tlukot srdce
2. Cval – rychlejší tlukot srdce
3. Rachot – nejrychlejší tlukot srdce
4. Perfektní start – stabilní pravidelné pulzy
5. Samba – vlnité impulzy nejpomalejší
6. Rachot – vlnité impulzy rychlejší
7. Rychlík – vlnité impulzy nejrychlejší
8. Roller Ball – padající, driblující míč. Zpočátku rychle, poté se zpomaluje
9. Vídeňský valčík – zvyšující se pulzy
10. Rumba – Střídání pomalých a rychlých pulzů

Voděodolnost

Užijte si zábavu a vzrušení ve vaně nebo sprše. Vezměte si s sebou Stronic G a vychutnejte si spolu romantiku ve
dvou. Nebo rovnou ve třech. Stronic G je totiž vodotěsný! Při našem 20 minutovém testu pod vodou uspěl na
výbornou. Voda se nikam nedostala a Stronic G pulzuje dál.

Design a tvar

Hlavu vibrátoru tvoří zahnutý výběžek, který má za úkol intenzivně dráždit bod G. Celé tělo je hladké, proto ho ocení
citlivější dámy, které nemají rády vroubkované hračky. V ruce po chvíli trochu ztěžkne, ale tím, že se používá
handsfree, to ničemu nevadí.

Materiál

Fun Factory používá kvalitní 100% silikon, u nějž na první dotek poznáte, že jde o jejich hračku. Není sice úplně
hladký, při přejíždění máte pocit, jako by trochu drhnul, ale je tak měkký!

Barva

Vyberte si ze dvou barevných variant.

Vitamínová: Pokud bychom měli barvou vyjádřit příval energie, byla by to rozhodně tato zářivě neonová
růžová.
Ostružinová: Sofistikovaná, elegantní, fialová barva. Šťavnatá jako odstín šťavnatých ostružin.

Rozměry

Tento vymazlený pulzátor padne tak akorát do ruky. Svou použitelnou délkou připomíná průměrný penis, takže se
hodí i pro začátečnice.

Celková délka: 20,7 cm
Použitelná délka: 14 cm
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Průměr v nejširší části těla: 3,2 cm
Průměr výstupku na G-bod: 3,8 cm
Průměr rukojeti: 2,9 cm
Hmotnost: 318 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

