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Fun Factory Bi Stronic Fusion handsfree pulzátor s
výbežkom

Údržba

Údržba vodotesného pulzátora vás veľmi dlho nezdrží. Po akcii ho opláchnite pod teplou
vodou s kvapkou mydla a osušte uterákom alebo nechajte uschnúť na voľnom vzduchu.
Dezinfekcia pomôcok sa postará o zvyšok očisty a zbaví pomôcku aj mikroskopických
nečistôt. Suchý pulzátor uložte oddelene od ostatných hračiek, aby na seba ich materiály
nepôsobili a nemohli sa poškodiť. Skvelý bude originálny obal alebo textilné vrecúško.

Nabíjanie

Pulzátor býva z výroby z časti nabitý, ale pred prvým použitím ho nabite do plna. Predĺžite
tým životnosť batérie. Pomôcka sa dobíja pomocou moderného systému click'n charge.
Koncovku USB kábla priložte ku kovovým bodkám, ktoré nájdete na spodnej časti rukoväte.
Druhý koniec zapojte do powerbanky alebo adaptéra na mobilný telefón.

Po zapojení nabíjačky sa Bi Stronic Fusion nabíja v troch cykloch. Ako prvé bliká horné biele
tlačidlo. Keď začne svietiť, znamená to, že máte cca 1/3 batérie nabitú (trvá to približne
4,5 hodiny). V druhej fáze nabíjania začne blikať spodné biele tlačidlo. Keď začne svietiť,
znamená to, že je batéria nabitá z cca 33 % (trvá to približne ďalšie 4,5 hodiny). Počas
nabíjania 3/3 batérie bliká tlačidlo FUN a po úplnom nabití sa rozsvieti. Toto trvá približne
ďalšie 4,5 hodiny. Celkom teda nabíjanie trvá zhruba 13–16 hodín .

Pri našom testovaní vydržali obe časti súčasne bežať 2 hodiny. Pokiaľ zapnete len jednu časť, vydrží aj o hodinu
dlhšie.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládnete ľavou zadnou, ale zo všetkého najskôr musíte odomknúť cestovný zámok . To
urobíte tak, že súčasne po dobu cca 3 sekúnd podržíte hlavné červené ovládacie tlačidlo FUN a prostredné okrúhle
tlačidlo so znakom „+“. Budete počuť zvukový signál a potom môžete hračku zapnúť. Pokiaľ budete chcieť pulzátor
opäť zamknúť , aby sa vám sám od seba neroztancoval v taške napríklad po ceste do práce, podržte dlhšiu dobu
tlačidlo FUN a horné okrúhle tlačidlo s označením „-“.

Pulzátor zapnete za sprievodu bielo podsvieteného ovládacieho panelu dlhším stlačením červeného tlačidla FUN –
týmto spôsobom sa zároveň spustia obe časti pomôcky. Krátkym stlačením prostredného okrúhleho tlačidla (znak
„+“) prepínate pulzné programy vo vaginálnej časti. Krátkym stlačením horného okrúhleho tlačidla (znak „-“) si volíte
vibračné programy vo výbežku na klitoris. Ak budete chcieť pomôcku vypnúť, krátko stlačte tlačidlo FUN.

Pri pulzátore si môžete vybrať, či chcete, aby bežali oba motorky súčasne alebo len vaginálne (svieti prostredné
tlačidlo so znakom „+“) alebo klitoridálna časť (svieti horné tlačidlo s označením „-“). Na vypnutie vaginálnej časti
podržte cca 3 sekundy prostredné biele okrúhle tlačidlo. Pre vypnutie výbežku na klitoris dlho stlačte horné biele

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

okrúhle tlačidlo.

Automatické vypnutie : Bi Stronic sa sám od seba vypne, pokiaľ sú oba motorky dlhšie ako 30 sekúnd v základnom
móde (svieti len červené tlačidlo FUN), tzn. že máte vypnuté funkcie vo vaginálnej aj klitoridálnej časti, ale pulzátor je
zapnutý.

Uloženie obľúbeného programu Po zapnutí pomôcka pulzuje vždy od prvého stimulačného módu, ale môžete si
do pamäte uložiť svoj obľúbený program. To urobíte tak, že si navolíte preferovaný program, podržíte tlačidlo FUN po
dobu štyroch sekúnd (počujete zapípanie) a pri ďalšom zapnutí Bi Stronicu budete mať obľúbený mód ako prvý. Pre
zrušenie funkcie podržte tlačidlo FUN po dobu šiestich sekúnd a pri ďalšom zapnutí už bude začínať Bi Stronic Fusion
pulzovať opäť prvým programom nastaveným z výroby.

Vibračné programy

Pulzátor Bi Stronic Fusion dostal do vienka 8 pulzných programov vo vaginálnej časti a 6 vibračných programov vo
výbežku na klitoris.

Vaginálna časť

Dirty Dancing – konštantné pomalé pulzy1.
Gallop – konštantné rýchlejšie pulzy2.
Rattle – konštantné najrýchlejšie pulzy3.
Rumble – guľometná paľba4.
Guicky – ultrarýchle prirážanie5.
Roller Ball – vo vlnách sa striedajú pomalšie pulzy s rýchlejšími6.
Viedenský valčík – rýchle pulzy vystriedajú dlhšie prírazy7.
Rumba – rýchly tlkot srdca strieda guľometná paľba8.

Klitoridálna časť

Klasická vibrácia – najslabšia intenzita1.
Klasická vibrácia – stredná intenzita2.
Klasická vibrácia – najsilnejšia intenzita3.
Rýchla pulzná vibrácia rovnakej intenzity4.
Striedanie jemnejšie a intenzívnejšie pulzné vibrácie5.
Rýchla pulzná vibrácia prechádza do klasickej konštantnej vibrácie6.

Vodeodolnosť

Pulzátor má vodotesnú úpravu, preto s ním hupsnite aj do vane plnej vody. Spoločný večerný kúpeľ pri sviečkach
alebo osviežujúca ranná sprcha sú navyše úžasný relax a vybočenie z každodenného partnerského stereotypu.

Dizajn a tvar

Hračka pôsobí nadčasovým dojmom. Vaginálna časť pulzátora nám svojím tvarom pripomína telo delfína, výbežok na
klitoris jeho chvostovú plutvu. Ergonomická rukoväť sa dobre drží v ruke a na jej chrbte nájdete ovládací panel
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s tromi tlačidlami.

Materiál

100% lekársky silikón pochádza z nemeckej továrne výrobcu Fun Factory sídliacej v meste Brémy. Tento kvalitný
materiál si vás podmaní svojou hebkosťou a mäkkosťou. Zamatový povrch vás na prvý dotyk prekvapí hrubšou
štruktúrou, ktorá sa ale po nanesení lubrikantu premení na hladké klzisko. Obľúbite si aj rukoväť a tlačidlá z pevného
ABS plastu.

Farba

Vibrátor ponúkame v dvoch krásnych farbách:

Fialová farba doplní zbierku hračiek tajomným dámam so zmyslom pre eleganciu.
Ružová farba vás nabije energiou a pozitívnou náladou aj v daždivých dňoch.

Rozmery

Vibrátor svojimi rozmermi evokuje živý penis a zaplní vagínu aj náročným ženám.

Vaginálna časť

Celková dĺžka: 21,7 cm
Použiteľná dĺžka: 14,5 cm
Priemer hornej časti: 3,9–4,5 cm
Maximálny priemer: 4,8 cm
Dĺžka rukoväte s ovládaním: 9 cm
Priemer rukoväte: 4–4,5 cm
Hmotnosť: 370 g

Výbežok na klitoris

Dĺžka výbežku: 6 cm
Priemer výbežku: 2,5–5 cm
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