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Fun Factory Stronic Petite handsfree pulzátor + dárek
toybag

Údržba

Údržbu vodotěsného pulzátoru budete mít hotovou během pár minut. Po každém použití pomůcku
namydlete a důkladně opláchněte vlažnou vodou. Dezinfekce pomůcek dotáhne čištění
k dokonalosti. Pak už jen hračku osušte ručníkem a suchou ji uložte do krabičky nebo textilního
pytlíku. Díky oddělenému skladování zabráníte tomu, aby na sebe různorodé materiály pomůcek
ve vašem šuplíku slasti reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Pulzátor k vám dorazí cca z 1/3 nabitý, přesto ale doporučujeme pomůcku před prvním použitím
dobít do plna. Prodloužíte tím výdrž i životnost akumulátoru. A i když víme, že první nabíjení trvá
docela dlouho (cca 12 hodin), zkuste odolat své touze. Hračka se vám za trpělivost odvděčí tím,
že vydrží přirážet cca 3 hodiny v kuse.

Před první nabíjením musíte pulzátor nejdřív odemknout. To uděláte tak, že současně pořádně
stisknete tlačítka PLUS a FUN. Pomůcka pípne a tím vám oznámí, že se odemkla.

K nabíjení slouží přiložený magnetický USB kabel, který přitisknete ke kovovým výčnělkům na
spodní hraně pulzátoru a jeho druhý konec připojíte k powerbance nebo přes síťový adaptér
k elektrické zásuvce. Po dlouhém prvním nabíjení trvá každé další cca 6 hodin.

Průběh nabíjení signalizují kontrolky umístěné pod ovládacími tlačítky. Pokud bliká tlačítko MÍNUS, tak je pomůcka
nabitá cca na 33 %. Tlačítko PLUS oznamuje kapacitu baterie naplněnou na cca 66 % a při nabití na 99 % se rozbliká
tlačítko FUN. V momentě plného nabití všechna světýlka zhasnou.

Ovládání

Jednoduché ovládání pulzátoru se rychle naučíte. Pomůcka Fun Factory Stronic Petite je z výroby uzamčena
cestovním zámkem, aby se nerozvibrovala kurýrovi v autě. Proto ji musíte nejdřív odemknout. To uděláte tak, že
dlouze stisknete tlačítka PLUS a FUN současně. Vibrátor jednou pípne a tím se odemkne. Pro jeho opětovné uzamčení
zase dlouze stiskněte tlačítka MÍNUS a FUN.

Abyste pulzátor zapnuli, musíte pořádně stisknout tlačítko FUN, které se rozsvítí společně s tlačítky PLUS a MÍNUS,
pomocí kterých krátkými stisky přepínáte jednotlivé pulzní programy. Tato tlačítka se po stisknutí na chvíli rozzáří a
pak pohasnou. Pro vypnutí stačí krátce stlačit tlačítko FUN, které se v tu chvíli prosvětlí a zhasne společně s vypnutím
motorku.

Hračka při spuštění pulzuje vždycky od prvního programu, ale můžete si do její paměti uložit svůj nejoblíbenější
program, který se pak pokaždé zapne jako první. To uděláte tak, že se proklikáte k oblíbenému pulznímu režimu a
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stisknete tlačítko FUN po dobu cca 2 vteřin, dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Ta signalizují, že program byl uložený, a vy
tak příště nemusíte ztrácet čas proklikáváním se ke svému nejmilovanějšímu režimu.

Vibrační programy

Celkem 8 pulzních programů vás zabaví na dlouhé hodiny.

Pomalé přirážení1.
Rychlejší přirážení2.
Rychlé přirážení3.
Nejrychlejší přirážení4.
Ultra rychlé přirážení5.
Ve vlnách se střídají pomalejší pulzy s rychlejšími6.
Rychlé pulzování vystřídají tři přírazy7.
Vzrůstající intenzita pulzů8.

Voděodolnost

Pulzátor Stronic Petite je vodotěsný. Vezměte si ho proto s sebou do sprchy nebo vířivky a užijte si divoké rodeo ve
třech, společně i s partnerem.

Design a tvar

Moderní design pulzátoru zaujme na první pohled. Díky malým rozměrům se dobře drží v ruce a jeho zahnutá špička
skvěle doléhá na bod G. Líbí se nám taky jeho výrazné vlnky na povrchu, které zintenzivní pocity při dráždění vaginy.
Celkově tak pomůcka působí hravě a vybízí k objevování nových rozkoší.

Materiál

Na dotek hebký silikonový materiál vás potěší svými neporézními a hypoalergenními vlastnostmi, díky kterým se
snadno čistí a udržuje. Kromě toho si oblíbíte taky jeho hladkou rukojeť z pevného ABS plastu.

Barva

Pulzátor můžete mít v jednom ze dvou barevných provedení:

Pastelově fialová v kombinaci se zlatou rukojetí působí elegantně a něžně.
Modrozelená barva ve spojení se zlatavě zbarvenou ovládací částí připomíná temnou hladinu moře, od které
se odráží paprsky slunečního světla.

Rozměry

Díky svým malým rozměrům se vibrátor snadno zavádí a dobře drží.

Celková délka: 17 cm
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Použitelná délka: 10,5 cm
Nejužší průměr: 2,5 cm
Nejširší průměr: 3,5 cm
Hmotnost: 216 g
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