
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

Fun Factory Stronic Surf handsfree pulzátor + darček
Toybag

Údržba

S údržbou sa príliš nezdržíte. Pulzátor pred každou akciou, aj po nej, iba opláchnite pod teplou
vodou s kvapkou mydla. Dezinfekcia pomôcok – Dezinfekce pomůcek dotiahne očistu do bodky.
Pulzátoru bude najlepšie na nejakom tmavom a suchom mieste, najlepšie oddelene od
ostatných hračiek. Mohlo by sa stať, že by materiály na seba negatívne reagovali a hračky sa
tak poškodili.

Nabíjanie

Systém nabíjania Click and Charge od Fun Factory sa nám páči. Hlavne oceňujeme, že
v prípade straty kábla si jednoducho dokúpite nový.

Magnetický konektor priložte k dvom kovovým špuntom, ktoré nájdete dole na rukoväti
pulzátora a druhý koniec pripojte do USB adaptéra na mobilné telefóny alebo do powerbanku,
ktorý je parádny napríklad na cestovanie.

Pred prvým použitím hračku nechajte doplna nabiť. Prvýkrát si počkáte približne 6 hodín, ale
za to vám potom bude na najsilnejší režim vkuse pulzovať 45 minút. Výrobca uvádza, že
nabíjanie trvá maximálne 16 hodín, vyskúšali sme, že klasicky v adaptéri sa Fun Factory Stronic
Surf nabíjal približne 8 hodín, preto odporúčame nabíjať cez adaptér. Ale ani v počítači sa
nám nenabíjal 16 hodín.

Ak vám bliká kontrolka -, znamená to, že batéria je nabitá na 0 – 33 %, v prípade, že sa – rozsvieti a začne blikať
tlačidlo +, je stav batérie 33 – 66 %, keď bliká tlačidlo FUN a zostávajúce tlačidlá svietia je Fun Factory Stronic Surf
nabitý na 66 – 99 %, a hneď ako všetko dobliká a dosvieti, je Fun Factory Stronic Surf nabitý na 100 %.

Ovládanie

Ovládanie je jednoduché, len je potrebné ho prvýkrát naštudovať. V návode je to pekne znázornené aj s obrázkami.

Hračka vám príde zablokovaná. Na odblokovanie stlačte naraz tlačidlo FUN a tlačidlo +. Pridržte asi päť sekúnd a
hneď ako vibrátor zapípa, máte hračku pripravenú na použitie. Zapnite Fun Factory Stronic Surf podržaním
tlačidla FUN, automaticky sa spustí štvrtý program. Prepínanie programov je jednoduché a intuitívne. Tlačidlom +
sa posúvate dopredu a tlačidlom – zase dozadu.

Ak máte svoj obľúbený program a chcete, aby takto začal pulzovať hneď po zapnutí, uložte si ho. Podržte tlačidlo
FUN a až budete počuť krátke zapípanie, je program uložený. A aby toho nebolo málo, rovnako sa pulzátor aj vypína.
Krátko podržte tlačidlo FUN a je to, Fun Factory Stronic Surf spí.
Páči sa nám, že sa dá Fun Factory Stronic Surf uzamknúť. Na cestovanie je to skvelá funkcia. Súčasne stlačte
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tlačidlá FUN a -, ozve sa rovnaký zvuk ako pri odomykaní. A hotovo. Môžete vyraziť!

Vibračné programy

Jednotlivé pulzačné rytmy namiešali vo Fun Factory na výbornú. Z 10 programov si vyberú nielen milovníčky nežných
prírazov, ale aj náročné dračice.

1. Dirty Dancing – pomalý tlkot srdca
2. Cval – rýchlejší tlkot srdca
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

Fun Factory Stronic Surf nie je vodný živel len podľa názvu. On vodu naozaj miluje. Je totiž vodotesný, takže voda sa
doň nedostane. Dajte si s ním divokú jazdu vo vani, budete na ňu spomínať ešte dlho. V našom 20-minútovom teste
vodotesnosti vydržal pod vodou pulzovať celú dobu, a keď sme ho vytiahli, pokračoval ďalej. Takže v teste obstál na
jednotku.

Dizajn a tvar

Svojím dizajnom nám pripomína jemné vlnky na mori. Vrúbky má na tele hneď štyri. Tie pri každom zasunutí masírujú
vaginálne steny a spôsobujú rozkoš. Špičku má Fun Factory Stronic Surf zahnutú len zľahka, ale aj tak stačí na to, aby
dráždila bod G. Kombinácia hlbokej masáže a stimulácie G-bodu sa postará o luxusný orgazmus. Dobre sa drží v ruke,
a aj keď je trochu ťažší, parádne poslúži aj ako dildo.

Materiál

Fun Factory na svoje hračky používa kvalitný, 100 % lekársky silikón. Na dotyk síce trochu drhne, ale po namazaní
lubrikačným gélom je to hebký maznák, ktorý je tak mäkký a príjemný.

Farba

Farebná schéma vibratora bola pre spoločnosť Fun Factory úspešná. Hlboká oceánska modrá pre hlboký zážitok.

Rozmery

Fun Factory Stronic Surf má podľa nás ideálnu veľkosť. Pripomína priemerný pánsky penis, vďaka tomu dobre priráža
a zároveň vo vagíne zaplní.
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Celková dĺžka: 20,3 cm
Použiteľná dĺžka: 14,2 cm
Priemer špičky: 3,2 cm
Priemer v najširšej časti tela: 4,7 cm
Priemer rukoväti: 3,1 cm
Hmotnosť: 321 g
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