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Fun Factory Stronic Drei revolučný pulzátor

Údržba

Údržba je jednoduchá, môžete celý umyť mydlom a opláchnuť vodou. Dezinfekcia pomôcok
zariadi, aby všetky nečistoty a breberky boli fuč. Jedinou nevýhodou je to, že sa nečistoty držia
v záhyboch, takže je potrebné im pri umývaní venovať väčšiu pozornosť.

Sterilizácia a vyváranie:

Samotný výrobca si stojí za tým, že var nie je dobrý nápad aj napriek odolnosti silikónového
materiálu. Zvlášť u pomôcok s motorčekom. Navyše nie je dôvod pomôcky vyvárať. Silikón nie
je pórovitý materiál, takže sa v ňom neusadzujú nečistoty. Ak chce niekto doma
experimentovať s vyváraním, tak len na vlastné nebezpečenstvo.

Nabíjanie

Dobíjanie Click'n charge, tzn. koncovku stačí iba (ľubovoľnou stranou) priložiť k určenému
miestu na Stronicu. Nabíjací kábel je zadarmo súčasťou balenia. Druhý koniec USB kábla nie je
určený priamo do el. siete 220 V, ale len do zariadenia s USB výstupom (počítač, notebook,
domáce kino, PowerBank). Môžete si v elektropotrebách dokúpiť aj USB adaptér, ktorý je aj
často súčasťou nabíjačky mobilného telefónu.
Prvé nabíjanie: Nový Stronic Drei je obvykle nabitý len minimálne, nemôžete s ním hneď
začať vyčíňať. Prvé nabíjanie je najdôležitejšie a trvá až 16 hodín. Nechajte Stronica nabiť na
100 %, jeho akumulátor to ocení (vydrží vám potom dlhšie). Akumulátor tým získa maximálnu
životnosť a výdrž. Bežný proces nabíjania môže trvať až 12 hodín. Pulzátor potom vydrží
neúnavne pracovať 2 až 3 hodiny. Po zapojení do USB zdroja sa rozsvieti červené svetielko na
napájacom kábli. Pri nabíjaní do 33 % kapacity batérie bliká iba tlačidlo MÍNUS, ktoré sa potom
rozsvieti a začne blikať tlačidlo PLUS, kým Stronica nenabijete do 66 % kapacity. Od 66 % do
plného nabitia svietia obe tlačidlá so znamienkami a bliká tlačidlo FUN. Podmienkou nabíjania
je, že vibrátor musí byť odomknutý. Odomknutie vykonáte stlačením tlačidla FUN +
tlačidlo PLUS (držať súčasne cca 0,5 s.) Pri plnom nabití všetky tlačidlá na zariadení zhasnú a
svieti len kontrolka na nabíjacom kábli.

Ovládanie

Zapnutie/vypnutie: dlhšie stlačenie tlačidla FUN
Prepínanie režimov: stlačenie tlačidla PLUS a MÍNUS
Zamknutie tlačidiel: FUN + tlačidlo MINUS (držať súčasne cca 0,5 s., kým bliká svetielko)
Odomknutie tlačidiel: FUN + tlačidlo PLUS (držať súčasne cca 0,5 s.)

Vibračné programy

Ak chcete meniť jednotlivé programy, stačí stlačiť tlačidlo + alebo -, podľa toho, ktorým smerom sa majú programy
prepínať.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Dirty Dancing1.
Cval2.
Rachot3.
Perfektný štart – stabilné pravidelné pulzy4.
Samba – vlnité impulzy najpomalšie5.
Rachot – vlnité impulzy rýchlejšie6.
Rýchlo – vlnité impulzy najrýchlejšie7.
Roller Ball8.
Viedenský valčík9.
Rumba10.

Vodeodolnosť

Stronic Drei je 100 % vodotesný. Tvrdí to výrobca a my sme si to otestovali tiež. Bez obáv ho môžete používať pri
vodných hrách v sprche či vani.

Dizajn a tvar

Moderný dizajn vibrátora upúta pozornosť na prvý pohľad a pôsobí masívnym dojmom. Ergonomicky zahnutý tvar
s výraznými vrúbkami sa skvelo prispôsobí vagíne ženy. Parádne sa hodí aj pre stimuláciu G-bodu. Ovládací panel
s tlačidlami dobre padne do dlane a nevykĺzne z ruky.

Materiál

Stronic Drei je vyrobený zo 100 % lekárskeho silikónu. Ten je kvalitný, zdravotne bezchybný, na dotyk zamatovo
hebký a veľmi príjemný, s bielym popraškom púdru, ktorý vytvára na povrchu jemný biely povlak. Povrch má zvlnený
do záhybov (tzv. hrebeňov), ktoré umožňujú intenzívnejšiu stimuláciu. Rukoväť je vyrobená z plastu, má ovládacie
tlačidlá na prednej strane a dva kovové konektory na spodnej strane.

Farba

StronicDrei ponúka desať pulzných programov. Niektoré sú si dosť podobné. Pri zapnutí začína pulzovanie vždy
automaticky programom č. 4 „Perfektný štart“. Programy sú zoskupené do štyroch kategórií – Algoritmické režimy
(č.1,2,3), Perfektný štart (č.4), Konštantné režimy (č.5,6,7) a Dynamické režimy (č.8,9,10). Každý režim (okrem
Perfektného štartu) má 3 úrovne.

Rozmery

Pulzátor je poriadna mašinka. Tým, že priráža tak intenzívne, potrebuje k svojej práci silný motor, ktorý je ťažší.
Pulzátor je teda väčší a ťažší. Tým, že je handsfree, ruky vás z neho bolieť nebudú.

Dĺžka vrátane ovládania: 24 cm
Dĺžka bez ovládania: 16 cm
Priemer najužšej časti: 3,3 cm
Priemer najširšej časti: 4,5 cm – 7,5 cm
Hmotnosť: 416 g
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