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Roztahovací anální kolík XPander

Údržba

XPander je chytře řešený. Vibrační patronu můžete vyjmout, to proto, abyste
kolík mohli bez starostí a důkladně omýt. Přeci jenom anální hračky potřebují
důkladnější opláchnutí. Se 100% očištěním vám pomůže Dezinfekce pomůcek.

Nabíjení

K tomu, aby se kolík rozvrněl potřebuje šťávu. Tu mu hravě dodají Baterie. Do
kolíku patří dvě mikrotužkové AAA baterie.

Ovládání

Ovládání kolíku je díky jedinému tlačítku tak jednoduché. Jeho stiskem se kolík rozvrní vždy na vibračním programu č.
1. Dalším stiskem přepínáte mezi programy. Patronu vypnete podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.

Vibrační programy

Vyberte si z 5 vibračních a pulzních programů:

Klasické vibrace – slabší jemné vibrace1.
Klasické vibrace – silné vibrace2.
Pulzní vibrace – rychle za sebou jdoucí silné pulzy3.
Pulzní vibrace – střídání 2 slabých pulzů s jedním silným4.
Pulzní vibrace – postupné přidávání vibrací, na jejímž vrcholu jsou 3 silné pulzy, po nichž vibrace slábnou a5.
dole následují další 2 silné pulzy. Cyklus vln s pulzy se opakuje.

Voděodolnost

Jako celek nedoporučujeme kolík namáčet. Pokud milujete vodní hrátky, použijte XPander ve vodě nebo ve sprše bez
vibrační patrony. Ale dávejte pozor, ať se vám gel při zavádění nesmyje, kolík by se mohl hůře zavádět.

Design a tvar

V luxusní krabičce s magnetickým zavíráním najdete elegantně uložený Xpander. Tvarem nám připomíná pistolku –
ve špičce úzký pro snadné zavedení. Rukojeť kopíruje tvar hráze.

Materiál

Hebký, měkký a přesto pevný zdravotně nezávadný Silikomed. Povrch je jakoby gumovější.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/baterie-do-erotickych-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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Barva

Černá barva – ta nejlepší pro anální hračky.

Rozměry

Celková délka kolíku: 14,8 cm
Použitelná délka kolíku: 9,5 cm
Použitelná šířka kolíku: 4,4 cm
Použitelná šířka kolíku po zmáčknutí: 3,2 cm
Délka stopky: 2,6 cm
Délka rukojeti: 8,4 cm
Hmotnost: 107 g
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