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Vibrační anální kolík Stinger

Údržba

Kolík po každém použití důkladně umyjte. Před mytím z něj pro jistotu
vytáhněte vibrační patronu. Ze začátku s tím můžete mít trochu potíže, drží
tam fakt pevně, ale přichycená napevno tam není. Zatlačte prsty patku a dlaní
druhé ruky špičku kolíku proti sobě, dokud patrona nevykoukne. Potom za ni
silně zatáhněte a je venku. Mytí kolíku teď bude naprostá hračka.

Po umytí ho nechte oschnout a zasuňte zpátky patronu tlakem dlaní ruky.
Zjistili jsme, že je nejlepší z patrony vytáhnout baterku, aby se při tlaku na
tlačítko nezapínaly vibrace Dezinfekce pomůcek očištění doladí do
úplného konce.

Nabíjení

Anální kolík Stinger pohání jedna mikrotužková baterie AAA, která v kuse
při nejintenzivnějším režimu vibrací zvládne kolíček pohánět cca 1 hodinu. Po
vybití pak stačí baterii jednoduše vyměnit za novou.

Ovládání

Ovládání hravě zvládnete. Vibrace zapnete krátkým zmáčknutím tlačítka na patroně. Opětovaným stiskem tlačítka
pak přepínáte mezi vibračními programy. U 5. vibračního programu stisknutím tlačítka vibrace vypnete.

Osobně bychom ocenili, kdyby se kolík zapínal a vypínal dlouhým stiskem tlačítka. Protože byste se kvůli vypnutí
nemuseli proklikávat všemi vibračními programy.

Vibrační programy

Váš zadeček bude hýčkat celkem 5 vibračních programů.

Klasická, středně silná vibrace1.
Klasická silná vibrace2.
Krátké pulzy3.
Tři po sobě jdoucí pulzy se zvyšující se silou4.
Síla vibrací připomíná sinusoidu se dvěma krátkými pulzy v nejvyšších a nejnižších bodech5.

Voděodolnost

Anální kolík bohužel není vodotěsný. Doporučujeme proto před umýváním nejprve vytáhnout vibrační patronu tak,
aby se do ní nedostala voda. Napáchala by uvnitř patrony velkou neplechu.
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Design a tvar

Kolík začíná úzkou špičkou, která pomáhá jednoduchému zavádění. Cestou níže se průměr kolíku postupně zvětšuje,
aby ze zadečku nevypadl. Po široké části následuje krátká tenká stopka. Na konci kolíčku čeká patka, která tvarem
připomíná kotvu. Ta kolíčku zabrání, aby zapadl hluboko do vašeho zadečku. Zároveň se za patku kolík dobře drží. Ze
spodní strany patky vykukuje vibrační patrona s tlačítkem pro ovládání.

Na jednu stranu se nám líbí kompaktní provedení kolíku, na druhou nám ale přijde nešikovné, že patrona překáží při
sezení a ležení.

Materiál

Pomůcky ze silikonu považujeme za ty nejkvalitnější. Na dotek připomínají hladkou pokožku nebo hedvábí.

Barva

Temně černá barva ve vás probudí touhu okusit zakázané ovoce. Kromě toho černou barvu výrobci análních pomůcek
volí z čistě praktických důvodů. Nic na ní není vidět.

Rozměry

Kolík je sice dlouhý, ale nijak extra široký, takže si ho v menší velikosti zvládnou zasunout i naprostí začátečníci. Hodí
se pro uvolnění před análním sexem nebo jako první krok do světa anální stimulace. Větší model naopak potěší
zkušenější jedince.

Malý:

Celková délka: 13 cm
Použitelná délka: 9 cm
Maximální průměr: 2,7 cm
Hmotnost: 72 g

Velký:

Celková délka: 15 cm
Použitelná délka: 11 cm
Maximální průměr: 3 cm
Hmotnost: 103 g
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