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Fun Factory Stronic G handsfree pulzátor

Údržba

Údržbu zvládnete ľavou zadnou. Stronic G má hladký povrch bez záhybov, takže stačí poriadne
opláchnuť teplou vodou. Dezinfekcia pomôcok sa nakoniec postará o úplnú čistotu. Silikón Fun
Factory je trochu náchylný na lapanie prachu, preto hračku skladujte najlepšie v krabici alebo
vrecúšku na nejakom suchom mieste.

Nabíjanie

Fun Factory Stronic G sa nabíja pomocou USB kábla. Využíva systém Click and Charge. Na
jednom konci je klasický USB konektor, ktorý pripojíte do powerbanky alebo nabíjacieho adaptéra
pre mobilné telefóny. Na druhom konci je magnetická dobíjacia stanica, ktorú priložíte k dvom
kovovým, magnetickým prvkom na spodnej strane rukoväti.

Pred prvým použitím odporúčame pulzátor nabiť doplna. Nabíjanie podľa výrobcu trvá 6–8
hodín. Nám to pri prvom nabíjaní trvalo 6 hodín. Hračka potom vydrží fungovať na plné obrátky asi
45 minút. Opätovné nabíjanie trvá maximálne 16 hodín.

Pri našom teste sme zistili, že pulzátor naozaj funguje 45 minút na najrýchlejší program a nabíjali
sme ho doplna 8 hodín klasicky cez adaptér.

Ovládanie

Ovládanie vyzerá zo začiatku trochu zložitejšie, ale stačí chvíľka a človek pochytí, čo potrebuje.

Najprv je potrebné hračku odomknúť. To urobíte podržaním tlačidiel + a FUN. Stačí zhruba 5 sekúnd a Stronic G je
odomknutý. Krátkym podržaním tlačidla FUN pulzátor zapnete. Automaticky sa zapne štvrtý program Perfect štart.
Tlačidlom – sa preklikáte k prvým trom vibračným programom. Tlačidlom + sa zase preklikávate dopredu. Dlhším
podržaním tlačidla FUN pulzátor vypnete. Ak chcete tlačidlá znovu uzamknúť, pridržte tlačidlá – a FUN. Rovnako ako
pri zamykaní postačí asi 5 sekúnd. Že ste boli úspešní, spoznáte podľa krátkeho zavibrovania.

Našli ste svoj obľúbený program a chcete, aby sa vám spustil hneď po zapnutí? Podržte dlhšiu dobu tlačidlo FUN,
len čo vám dvakrát krátko zavibruje, máte ho uložený.

Vibračné programy

Páči sa nám, že si môžeme vybrať z 10 programov. Striedajú sa ako rýchle, tak pomalé programy, preto si každý
príde na svoje.

1. Dirty Dancing – pomalý tlkot srdca
2. Cval – rýchlejší tlkot srdca
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3. Rachot – najrýchlejší tlkot srdca
4. Perfektný štart – stabilné pravidelné pulzy
5. Samba – vlnité impulzy najpomalšie
6. Rachot – vlnité impulzy rýchlejšie
7. Rýchlik – vlnité impulzy najrýchlejšie
8. Roller Ball – padajúca, driblujúca lopta. Spočiatku rýchlo, potom sa spomaľuje.
9. Viedenský valčík – zvyšujúce sa pulzy
10. Rumba – striedanie pomalých a rýchlych pulzov

Vodeodolnosť

Užite si zábavu a vzrušenie vo vani alebo sprche. Vezmite si so sebou Stronic G a vychutnajte si spolu romantiku vo
dvojici. Alebo rovno v troch. Stronic G je totiž vodotesný! Pri našom 20 minútovom teste pod vodou uspel na výbornú.
Voda sa nikam nedostala, a Stronic G pulzuje ďalej.

Dizajn a tvar

Hlavu vibrátora tvorí zahnutý výbežok, ktorý má za úlohu intenzívne dráždiť bod G. Celé telo je hladké, preto ho
ocenia citlivejšie dámy, ktoré nemajú rady vrúbkované hračky. V ruke po chvíli trochu oťažie, ale tým, že sa používa
handsfree, to ničomu nevadí.

Materiál

Fun Factory používa kvalitný 100 % silikón, pri ktorom na prvý dotyk spoznáte, že ide o ich hračku. Nie je síce úplne
hladký, pri prechádzaní máte pocit, akoby trochu drhol, ale je tak mäkký!

Farba

Vyberte si z dvoch farebných variantov.

Vitamínová: Ak by sme mali farbou vyjadriť príval energie, bola by to rozhodne táto žiarivá neónovoružová.
Černicová: Sofistikovaná, elegantná, fialová farba. Šťavnatá ako odtieň šťavnatých černíc.

Rozmery

Tento vypilovaný pulzátor padne tak akurát do ruky. Svojou použiteľnou dĺžkou pripomína priemerný penis, takže sa
hodí aj pre začiatočníčky.

Celková dĺžka: 20,7 cm
Použiteľná dĺžka: 14 cm
Priemer v najširšej časti tela: 3,2 cm
Priemer výstupku na G-bod: 3,8 cm
Priemer rukoväte: 2,9 cm
Hmotnosť: 318 g
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