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Fun Factory Stronic Real handsfree pulzátor + dárek
Toybag

Údržba

Umyjte vibrátor pod teplou vodou s kapkou mýdla, nechte uschnout a schovejte si ho někam na
suché místo. Raději ho uložte odděleně od ostatních hraček, aby na sebe nereagovaly materiály.
Poškodili byste tak nejen Stronic, ale i svou druhou hračku. Dezinfekce a péče o erotické pomůcky
se nakonec postará o to, aby byl pulzátor opravdu čistý.

Nabíjení

Nabíjení Click and Charge se nám líbí a oceňujeme, že v případě ztráty kablíku se dá jednoduše
koupit nový, protože Fun Factory myslí na všechno.

Na jednom konci kabelu najdete klasický USB konektor, ten strčte do powerbanky nebo nabíjecího
adaptéru na mobilním telefonu. Na druhém konci najdete magnetickou stanici, kterou připojíte
k vibrátoru. Přiložte ho k těm dvěma kovovým špuntíkům dole u rukojeti. Víme, že jste nedočkaví,
ale přesto doporučujeme prvně hračku nabít. První nabíjení potrvá zhruba 6 hodin a Stronic Real
vás pak za to potěší 45 minutami zběsilé jízdy.

Po úplném vybití se vibrouš nabíjí 8 hodin. Výrobce uvádí maximálně 16 hodin, ale takto dlouho
se nám nenabíjel ani v počítači. Že se pulzátor nabíjí, poznáte podle blikajících kontrolek. Při
stavu baterie 0–33 % bliká kontrolka -, jakmile se – rozsvítí a začne blikat tlačítko +, je Stronic Real
nabitý na 33–66 %. Pokud bliká tlačítko FUN a kontrolky + a – svítí, je stav baterie 66–100 %, a
jakmile všechno dobliká a dosvítí, je Stronic Real připraven jít do akce!

Ovládání

Chvíli jsme u ovládání maturovali, ale pak nás napadlo přečíst si návod a hle! Ono je to tam všechno přehledně
popsané.

Prvně hračku odemkněte. Stiskněte zároveň tlačítko + a FUN, vyčkejte asi 5 vteřin a vibrátor je odemčený. Udělá
u toho takový „tududum“ zvuk. Pro zapnutí krátce podržte tlačítko FUN, zapne se automaticky na čtvrtém
programu Perfect Start.

Ovládání programů je snadné a proti zbytku i intuitivní. Pro posouvání programů dopředu zmáčkněte tlačítko +,
a pokud chcete zpátky, stiskněte -. Po akci Stronic Real vypnete krátkým podržením tlačítka FUN. Líbí se nám, že se
dá vibrátor zpětně zase zamknout. Na cestování paráda. Nikdo nechce, aby mu v kufru začala vibrovat hračka, že jo.
Přidržte zase tlačítko FUN, ale tentokrát k tomu přiberte tlačítko -. Počkejte 5 vteřin, ozve se zase „tududum“
zvuk a pulzátor je zamčený. Další parádní funkcí je uložení si svého oblíbeného programu. Po zapnutí se vám
spustí a vy můžete jít bez klikání rovnou na věc. Takže, jakmile dojdete k oblíbenému programu, přidržte tlačítko FUN
a jak vibrouš dvakrát zapípá, máte program uložený.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pece-o-eroticke-pomucky/
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Vibrační programy

Z 10 pulzačních programů si vybere každý. Líbí se nám, že se střídají pomalejší a rychlejší programy.

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

Vodní hrátky Stronic Real přímo miluje. Díky systému nabíjení Click and Charge je plně vodotěsný. Jednoduše se do
něj voda nemá kudy dostat. Sloní testerka si to s ním užívala ve vaně přes 20 minut a pořád funguje tak, jak má.
Takže si dopřejte slastnou koupel ve dvou, ve třech, ve čtyřech.

Design a tvar

Svým tvarem připomíná pánský penis a stejně tak i hrátky s ním jsou k nerozeznání od opravdového sexu. Mocně
přiráží a zásuny jsou hluboké. Žalud má shrnutou předkožku, která při každém pulzu dráždí vaginu. Tvar byl
speciálně navržen tak, aby stimuloval klitoris zevnitř, což sice naše testerky nepotvrdily, ale pokud při používání
budete mít pocit, že to funguje, určitě nám v recenzi dejte vědět. Díky ergonomické rukojeti se dobře drží a hezky
padne do ruky.

Materiál

Fun Factory Stronic Real potěší svým tělem ze 100% lékařského silikonu, ten je pevný, ale na dotek měkký a
příjemný. Rukojeť z kvalitního ABS plastu padne tak akorát do ruky. Na konci rukojeti najdete dva malé, kovové
špuntíky, které slouží k nabíjení.

Barva

Vyberte si ze dvou barev.

Fialová: Milujeme tento odstín čerstvě natrhaných borůvek. Připomíná slastné letní noci.
Tělová: Béžová barva ještě o trochu víc umocňuje dojem, že jde o opravdový pánský penis, a ne o erotickou
hračku. Když ho budete držet v ruce, představte si, že držíte penis svého partnera nebo vašeho sex idolu,
hrátky budou ještě peprnější.
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Rozměry

Svou velikostí i průměrem připomíná pánský penis. Pulzátor je trochu těžší v ruce, ale díky handsfree režimu to ani
nepocítíte.

Celková délka: 20,7 cm
Použitelná délka: 14 cm
Průměr v nejširší části těla: 3,5 cm
Průměr špičky: 3,1 cm
Průměr rukojeti: 3,3 cm
Hmotnost: 309 g
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