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Fun Factory Stronic Surf handsfree pulzátor + dárek
Toybag

Údržba

S údržbou se příliš nezdržíte. Pulzátor před každou akcí i po ní, pouze opláchněte pod teplou
vodou s kapkou mýdla. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu do puntíku. Pulzátoru bude nejlépe
na nějakém tmavém a suchém místě, nejlépe odděleně od ostatních hraček. Mohlo by se stát,
že by materiály na sebe negativně reagovaly a hračky se tak poškodily.

Nabíjení

Systém nabíjení Click and Charge od Fun Factory se nám líbí. Hlavně oceňujeme, že v případě
ztráty kabelu si jednoduše dokoupíte nový.

Magnetický konektor přiložte ke dvěma kovovým špuntům, které najdete dole na rukojeti
pulzátoru a druhý konec připojte do USB adaptéru na mobilní telefony nebo do powerbanky,
která je parádní třeba na cestování.

Před prvním použitím hračku nechte do plna nabít. Poprvé si počkáte zhruba 6 hodin, ale za
to vám pak bude na nejsilnější režim vkuse pulzovat 45 minut. Výrobce uvádí, že nabíjení
trvá maximálně 16 hodin, vyzkoušeli jsme, že klasicky v adaptéru se Fun Factory Stronic Surf
nabíjel zhruba 8 hodin, proto doporučujeme nabíjet přes adaptér. Ale ani v počítači se nám
nenabíjel 16 hodin.

Pokud vám bliká kontrolka -, znamená to, že baterie je nabitá na 0–33 %, v případě, že se – rozsvítí a začne blikat
tlačítko +, je stav baterie 33–66 %, když bliká tlačítko FUN a zbývající tlačítka svítí je Fun Factory Stronic Surf nabitý
na 66–99 %, a jakmile všechno dobliká a dosvítí, je Fun Factory Stronic Surf nabitý na 100 %.

Ovládání

Ovládání je jednoduché, jen je třeba ho prvně nastudovat. V návodu je to hezky znázorněno i s obrázky.

Hračka vám přijde zamknutá. Pro odemknutí stiskněte najednou tlačítko FUN a tlačítko +. Přidržte asi pět vteřin a
jakmile vibrátor zapípá, máte hračku připravenou k použití. Zapněte Fun Factory Stronic Surf podržením tlačítka
FUN, automaticky se spustí čtvrtý program. Přepínání programů je snadné a intuitivní. Tlačítkem + se posouváte
dopředu a tlačítkem – zase dozadu.

Pokud máte nějaký svůj oblíbený program a chcete aby takto začal pulzovat hned po zapnutí, uložte si ho.
Přidržte tlačítko FUN a až uslyšíte krátké zapípání, je program uložený. A aby toho nebylo málo, stejně se pulzátor
i vypíná. Krátce přidržte tlačítko FUN a je to, Fun Factory Stronic Surf spí.
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Líbí se nám, že se dá Fun Factory Stronic Surf uzamknout. Na cestování je to skvělá funkce. Současně zmáčkněte
tlačítka FUN a -, ozve se stejný zvuk jako při odemykání. A hotovo. Můžete vyrazit!

Vibrační programy

Jednotlivé pulzační rytmy namíchali ve Fun Factory na výbornou. Z 10 programů si vyberou nejen milovnice něžných
přírazů, ale i náročné dračice.

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

Fun Factory Stronic Surf není vodní živel jen podle názvu. On vodu doopravdy miluje. Je totiž vodotěsný, takže voda
se do něj nedostane. Dejte si s ním divokou jízdu ve vaně, budete na ni vzpomínat ještě dlouho. V našem
20 minutovém testu vodotěsnosti, vydržel pod vodou pulzovat celou dobu, a když jsme ho vytáhli, pokračoval dál.
Takže v testu obstál na jedničku.

Design a tvar

Svým designem nám připomíná jemné vlnky na moři. Vroubky má na těle hned čtyři. Ty při každém zásunu masírují
vaginální stěny a způsobují rozkoš. Špičku má Fun Factory Stronic Surf zahnutou jenom lehce, ale i tak stačí na to,
aby dráždila bod G. Kombinace hluboké masáže a stimulace G se postará o luxusní orgasmus. Dobře se drží v ruce, a
i když je trochu těžší, parádně poslouží i jako dildo.

Materiál

Fun Factory na své hračky používá kvalitní, 100% lékařský silikon. Na dotek sice trochu drhne, ale po namazání
lubrikačním gelem je to hebký mazel, který je tak měkký a příjemný.

Barva

Barevné provedení vibrátoru se Fun Factory povedlo. Modrá barva hlubokého oceánu, pro hluboký zážitek.

Rozměry

Fun Factory Stronic Surf má podle nás ideální velikost. Připomíná průměrný pánský penis, díky tomu dobře přiráží a

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

zároveň ve vagině zaplní.

Celková délka: 20,3 cm
Použitelná délka: 14,2 cm
Průměr špičky: 3,2 cm
Průměr v nejširší části těla: 4,7 cm
Průměr rukojeti: 3,1 cm
Hmotnost: 321 g
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