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Fun Factory Stronic Drei revoluční pulzátor

Údržba

Díky vodotěsnému provedení je údržba pomůcky snadná a rychlá. Doporučujeme ji po každém
použití namydlit a opláchnout pod proudem teplé vody. Dezinfekce pomůcek pak dotáhne
čištění k dokonalosti, protože vás zbaví všech mikroskopických špínek a fujtajblů, které se rády
udržují v záhybech pulzátoru. Pak už stačí jen hračku vytřít do sucha a uložit ji do krabičky nebo
textilního pytlíku tak, aby její silikonový materiál nemohl chemicky reagovat při kontaktu
s ostatními materiály vašich erotických pomůcek.

Sterilizace a vyvařování: I když je silikonový materiál dost odolný, výrobce sterilizaci
vibrátoru pomocí varu nedoporučuje. Vysoká teplota by mohla poškodit pulzační motorek. My si
stojíme za tím, že vyvařování pulzátoru není potřeba, protože silikon patří k neporézním
materiálům. To znamená, že se do něj nezavrtávají žádné nečistoty. Ale pokud si chcete
experiment s vyvařováním vyzkoušet, tak jen na vlastní nebezpečí.

Nabíjení

I když první nabíjení trvá šílených 12–16 hodin, doporučujeme to vydržet a pulzátor před
prvním použitím dobít do plna. Prodloužíte tím výdrž baterie.

Z výroby je pulzátor Stronic Drei nabitý jen částečně. Magnetickou koncovku kabelu přiložte ke dvěma kovovým
bodům na konci pulzátoru a konektor USB kabelu připojte k notebooku nebo přes síťový adaptér do elektrické
zásuvky. Prvotní nabíjení trvá cca 12 až 16 hodin. Během nabíjení svítí červené světýlko na napájecím kabelu. Při
dobití do 33 % kapacity baterie bliká pouze tlačítko MÍNUS, které se pak rozsvítí a začne blikat tlačítko PLUS, dokud
se Stronic nedobije do 66 % své kapacity. Pak už do plného nabití svítí obě tlačítka se znaménky a bliká tlačítko FUN.

Nabíjení probíhá jen pod podmínkou odemčení cestovního zámku. To provedete pomocí stisknutí tlačítek FUN + PLUS
(držet současně cca 0.5 sec.) Při plném nabití všechna tlačítka na pomůcce zhasnou a zůstane svítit už jen kontrolka
na nabíjecím kabelu.

Ovládání

Jednoduché ovládání vás bude bavit. Pulzátor zapnete nebo vypnete delším podržením tlačítka FUN. Chcete-li měnit
jednotlivé programy, stačí stisknout tlačítko PLUS (+) nebo MÍNUS (–), podle toho, kterým směrem se mají programy
přepínat. Praktický cestovní zámek aktivujete současným podržením tlačítek FUN a MINUS (–) po dobu cca 0,5 s nebo
do chvíle, dokud nezabliká světýlko. Pulzátor pak odemknete tak, že stisknete tlačítko FUN a PLUS (+) současně po
dobu cca 0,5 s.

Vibrační programy

Stronic Drei nabízí 10 pulzních programů. Při zapnutí se vždy spustí automaticky režim č. 4, tzv. „Perfektní start“.
Programy jsou seskupeny do čtyř kategorií – algoritmické režimy (č. 1, 2, 3), Perfektní start (č. 4), konstantní režimy
(č. 5, 6, 7) a dynamické režimy (č. 8, 9, 10). Každý program (kromě Perfektního startu) má 3 úrovně.
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Dirty Dancing1.
Cval2.
Rachot3.
Perfektní start – stabilní pravidelné pulzy4.
Samba – vlnité impulzy nejpomalejší5.
Rachot – vlnité impulzy rychlejší6.
Rychle – vlnité impulzy nejrychlejší7.
Roller Ball8.
Vídeňský valčík9.
Rumba10.

Voděodolnost

Skutečnost, že je pomůcka 100% vodotěsná, jsme si sami ověřili při testování. Můžete si s ním proto zařádit ve sprše,
ve vaně nebo ve vířivce, protože orgasmem okořeněný wellness se promění v nejlepší relax ve vašem životě.

Design a tvar

Moderní design vibrátoru upoutá pozornost na první pohled a působí masivním dojmem. Ergonomicky zahnutý tvar
s výraznými vroubky se skvěle přizpůsobí vagině ženy. Parádně se hodí i pro stimulaci G–bodu. Ovládací panel
s tlačítky dobře padne do dlaně a nevyklouzne z ruky.

Materiál

Stronic Drei je vyrobený ze 100% lékařského silikonu. Ten vyniká svým kvalitním a zdravotně nezávadným
provedením a sametově hebkým povrchem. Lehký poprašek pudru na něm vytváří jemný bílý povlak. Povrch má
pulzátor zvlněný do záhybů (tzv. hřebenů), které umožňují intenzivnější stimulaci. Rukojeť se vyrábí z plastu, včetně
ovládacích tlačítek v jeho přední části. Dva kovové konektory najdete na spodní straně.

Barva

Malinově růžová barva vás oslní svou hravostí a koketností. Zatoužíte po vzrušujícím dobrodružství, které vás stáhne
s sebou do hlubin nespoutané rozkoše.

Rozměry

Pulzátor Stronic Drei je celkem těžký, protože potřebuje sílu k handsfree přiážení. V batohu ani v kufru na kolečkách
se vám ale nepronese.

Délka včetně ovládání: 24 cm
Délka bez ovládání: 16 cm
Průměr nejužší části: 3,3 cm
Průměr nejširší části: 4,5 – 7,5 cm
Hmotnost: 416 g
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