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Fun Factory Stronic Petite handsfree pulzátor + darček
Toybag

Údržba

Údržbu vodotesného pulzátora budete mať hotovú behom pár minút. Po každom použití pomôcku
namydlite a dôkladne opláchnite vlažnou vodou. Dezinfekcia pomôcok dotiahne čistenie
k dokonalosti. Potom už len hračku osušte uterákom a suchú ju uložte do krabičky alebo
textilného vrecka. Vďaka oddelenému skladovanie zabránite tomu, aby na seba rôznorodé
materiály pomôcok vo vašom šuplíku slasti reagovali a poškodzovali sa.

Nabíjanie

Pulzátor k vám dorazí cca z 1/3 nabitý, napriek tomu ale odporúčame pomôcku pred prvým
použitím dobiť doplna. Predĺžite tým výdrž aj životnosť akumulátora. A aj keď vieme, že prvý
nabíjanie trvá dosť dlho (cca 12 hodín), skúste odolať svojej túžbe. Hračka sa vám za trpezlivosť
odvďačí tým, že vydrží prirážať cca 3 hodiny v kuse.

Pred prvou nabíjaním musíte pulzátor najskôr odomknúť. To urobíte tak, že súčasne poriadne
stlačíte tlačidla PLUS a FUN. Pomôcka pípne a tým vám oznámi, že sa odomkla.

Na nabíjanie slúži priložený magnetický USB kábel, ktorý pritlačíte ku kovovým výčnelkom na
spodnej hrane pulzátora a jeho druhý koniec pripojíte k powerbance alebo cez sieťový adaptér
k elektrickej zásuvke. Po dlhom prvom nabíjanie trvá každé ďalšie cca 6 hodín.

Priebeh nabíjania signalizujú kontrolky umiestnenej pod ovládacími tlačidlami. Ak bliká tlačidlo MÍNUS, tak je
pomôcka nabitá cca na 33%. Tlačidlo PLUS oznamuje kapacitu batérie naplnenú na cca 66% a pri nabití na 99% sa
rozbliká tlačidlo FUN. V momente plného nabitia všetky svetielka zhasnú.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pulzátora sa rýchlo naučíte. Pomôcka Fun Factory Stronic Petite je z výroby uzamknutá
cestovným zámkom, aby sa nerozvibrovala kuriérovi v aute. Preto ju musíte najskôr odomknúť. To urobíte tak, že
dlho stlačíte tlačidla PLUS a FUN súčasne. Vibrátor raz pípne a tým sa odomkne. Pre jeho opätovné uzamknutie zase
dlho stlačte tlačidlá MÍNUS a FUN.

Aby ste pulzátor zapli, musíte poriadne stlačiť tlačidlo FUN, ktoré sa rozsvieti spoločne s tlačidlami PLUS a MÍNUS,
pomocou ktorých krátkymi stlačeniami prepínate jednotlivé pulzný programy. Tieto tlačidlá sa po stlačení na chvíľu
rozžiari a potom pohasnú. Pre vypnutie stačí krátko stlačiť tlačidlo FUN, ktoré sa v tú chvíľu presvetlí a zhasne spolu
s vypnutím motorku.

Hračka pri spustení pulzuje vždycky od prvého programu, ale môžete si do jej pamäti uložiť svoj najobľúbenejší
program, ktorý sa potom zakaždým zapne ako prvý. To urobíte tak, že sa preklikáte k obľúbenému pulznému režimu
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a stlačíte tlačidlo FUN po dobu cca 2 sekúnd, kým nebudete počuť dve pípnutia. Tá signalizujú, že program bol
uložený, a vy tak nabudúce nemusíte strácať čas klikaním sa k svojmu nejmilovanějšímu režimu.

Vibračné programy

Celkom 8 pulzných programov vás zabaví na dlhé hodiny.

Pomalé prirážanie1.
Rýchlejšie prirážanie2.
Rýchle prirážanie3.
Najrýchlejší prirážanie4.
Ultra rýchle prirážanie5.
Vo vlnách sa striedajú pomalšie pulzy s rýchlejšími6.
Rýchle pulzovanie vystriedajú tri prírazy7.
Vzrastajúca intenzita pulzov8.

Vodeodolnosť

Pulzátor Stronic Petite je vodotesný. Vezmite si ho preto so sebou do sprchy alebo vírivky a užite si divoké rodeo
v troch, spoločne aj s partnerom.

Dizajn a tvar

Moderný dizajn pulzátora zaujme na prvý pohľad. Vďaka malým rozmerom sa dobre drží v ruke a jeho zahnutá špička
skvele dolieha na bod G. Páči sa nám tiež jeho výrazné vlnky na povrchu, ktoré zintenzívni pocity pri dráždení vagíny.
Celkovo tak pomôcka pôsobí hravo a nabáda k objavovaniu nových rozkoší.

Materiál

Na dotyk hebký silikónový materiál vás poteší svojimi neporéznym a hypoalergénnymi vlastnosťami, vďaka ktorým sa
ľahko čistí a udržiava. Okrem toho si obľúbite taky jeho hladkú rukoväť z pevného ABS plastu.

Farba

Pulzátor môžete mať v jednom z dvoch farebných prevedení:

Pastelovo fialová v kombinácii so zlatou rukoväťou pôsobí elegantne a nežne.
Modrozelená farba v spojení so zlatisto sfarbenú ovládacie častí pripomína temnú hladinu mora, od ktorej sa
odráža lúče slnečného svetla.

Rozmery

Vďaka svojim malým rozmerom sa vibrátor ľahko zavádza a dobre drží.

Celková dĺžka: 17 cm
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Použiteľná dĺžka: 10,5 cm
Najužšej priemer: 2,5 cm
Najširší priemer: 3,5 cm
Hmotnosť: 216 g
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