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Fun Factory Stronic Real handsfree pulzátor + darček
Toybag

Údržba

Umyte vibrátor pod teplou vodou s kvapkou mydla, nechajte uschnúť a schovajte si ho niekam na
suché miesto. Radšej ho uložte oddelene od ostatných hračiek, aby na seba nereagovali materiály.
Poškodili by ste tak nielen Stronic, ale aj svoju druhú hračku. Dezinfekcia a starostlivosť o erotické
pomôcky sa nakoniec postará o to, aby bol pulzátor naozaj čistý.

Nabíjanie

Nabíjanie Click and Charge sa nám páči a oceňujeme, že v prípade straty káblika sa dá
jednoducho kúpiť nový, pretože Fun Factory myslí na všetko.

Na jednom konci kábla nájdete klasický USB konektor, ten strčte do powerbanky alebo nabíjacieho
adaptéra na mobilnom telefóne. Na druhom konci nájdete magnetickú stanicu, ktorú pripojíte
k vibrátoru. Priložte ho k tým dvom kovovým špuntíkom dole pri rukoväti. Vieme, že ste
nedočkaví, ale napriek tomu odporúčame prvýkrát hračku nabiť. Prvé nabíjanie potrvá zhruba
6 hodín a Stronic Real vás potom za to poteší 45 minútami zbesilej jazdy.

Po úplnom vybití sa vibroš nabíja 8 hodín. Výrobca uvádza maximálne 16 hodín, ale takto dlho sa
nám nenabíjali ani v počítači. Že sa pulzátor nabíja, spoznáte podľa blikajúcich kontroliek. Pri
stave batérie 0 – 33 % bliká kontrolka -, hneď ako sa – rozsvieti a začne blikať tlačidlo +, je Stronic
Real nabitý na 33 – 66 %. Ak bliká tlačidlo FUN a kontrolky + a – svietia, je stav batérie 66 –
100 %, a hneď ako všetko dobliká a dosvieti, je Stronic Real pripravený ísť do akcie!

Ovládanie

Chvíľu sme pri ovládaní maturovali, ale potom nás napadlo prečítať si návod a hľa! Ono je to tam všetko prehľadne
opísané.

Najprv hračku odomknite. Stlačte zároveň tlačidlo + a FUN, počkajte asi 5 sekúnd a vibrátor je odomknutý. Urobí
pri tom taký „tududum“ zvuk. Pre zapnutie krátko podržte tlačidlo FUN, zapne sa automaticky na štvrtom
programe Perfect Štart.

Ovládanie programov je jednoduché a proti zvyšku aj intuitívne. Pre posúvanie programov dopredu stlačte
tlačidlo +, a ak chcete späť, stlačte -. Po akcii Stronic Real vypnete krátkym podržaním tlačidla FUN. Páči sa nám,
že sa dá vibrátor spätne zase zamknúť. Na cestovanie paráda. Nikto nechce, aby mu v kufri začala vibrovať hračka,
že je tak. Pridržte zase tlačidlo FUN, ale tentoraz k tomu priberie tlačidlo -. Počkajte 5 sekúnd, ozve sa zase
„tududum“ zvuk a pulzátor je zamknutý. Ďalšou parádnou funkciou je uloženie si svojho obľúbeného programu.
Po zapnutí sa vám spustí a vy môžete ísť bez klikania rovno na vec. Takže hneď ako dôjdete k obľúbenému
programu, podržte tlačidlo FUN a keď vibroš dvakrát zapípa, máte program uložený.
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Vibračné programy

Z 10 pulzačných programov si vyberie každý. Páči sa nám, že sa striedajú pomalšie a rýchlejšie programy.

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

Vodné hry Stronic Real priamo miluje. Vďaka systému nabíjania Click and Charge je plne vodotesný. Jednoducho sa
doň voda nemá kadiaľ dostať. Slonia testerka si to s ním užívala vo vani viac ako 20 minút a stále funguje tak ako
má. Takže si doprajte slastný kúpeľ vo dvoch, v troch, v štyroch.

Dizajn a tvar

Svojím tvarom pripomína pánsky penis a rovnako tak aj hry s ním sú na nerozoznanie od ozajstného sexu. Mocne
priráža a zásuny sú hlboké. Žaluď má zhrnutú predkožku, ktorá pri každom pulze dráždi vagínu. Tvar bol špeciálne
navrhnutý tak, aby stimuloval klitoris zvnútra, čo síce naše testerky nepotvrdili, ale ak pri používaní budete mať
pocit, že to funguje, určite nám v recenzii dajte vedieť. Vďaka ergonomickej rukoväti sa dobre drží a pekne padne
do ruky.

Materiál

Fun Factory Stronic Real poteší svojím telom zo 100 % lekárskeho silikónu, ten je pevný, ale na dotyk mäkký a
príjemný. Rukoväť z kvalitného ABS plastu padne tak akurát do ruky. Na konci rukoväti nájdete dva malé kovové
špuntíky, ktoré slúžia na nabíjanie.

Farba

Vyberte si z dvoch farieb.

Fialová: Milujeme tento odtieň čerstvo natrhaných čučoriedok. Pripomína slastné letné noci.
Telová: Béžová farba ešte o trochu viac umocňuje dojem, že ide o naozajstný pánsky penis, a nie o erotickú
hračku. Keď ho budete držať v ruke, predstavte si, že držíte penis svojho partnera alebo vášho sex idolu, hry
budú ešte korenenejšie.
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Rozmery

Svojou veľkosťou aj priemerom pripomína pánsky penis. Pulzátor je trochu ťažší v ruke, ale vďaka handsfree režimu
to ani nepocítite.

Celková dĺžka: 20,7 cm
Použiteľná dĺžka: 14 cm
Priemer v najširšej časti tela: 3,5 cm
Priemer špičky: 3,1 cm
Priemer rukoväti: 3,3 cm
Hmotnosť: 309 g
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