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Vibrační anální kolík Pulsing Pleasure

Údržba

Díky tomu, že je kolík vodotěsný, ho můžete jednoduše opláchnout pod vodou,
dokud nebude čistý. O bakterie a jiné fujtajbly se postará Dezinfekce pomůcek.

Nabíjení

K nabíjení slouží malá, lehce přehlédnutelná dírka na boku madla kolíku. Do té
strčte tenký konec nabíjecího kabelu, ten pak připojte k USB zdroji jako
počítače, laptopy nebo Napájecí adaptéry do zásuvky. Dírka může ze začátku
vypadat, že se do ní kabel nevleze, při zasunutí se ale roztáhne. Je tam proto,
aby byl kolík vodotěsný.

Výrobce nám kolík posílá nabitý kolem 80%, před prvním použitím ho tedy raději nabijte do plna. Při nabíjení bliká
malé světlo vedle tlačítek. Jakmile je kolík plně nabitý, začne stále svítit.

Nabití od nuly trvá kolem 2 hodin. Při plném nabití má kolík výdrž asi 40 minut.

Ovládání

Ovládání tohoto kolíku je naprostá hračka, o vše se starají dvě tlačítka naspodu kolíku. Delším stisknutím menšího
tlačítka se symbolem napájení kolík zapnete a opět vypnete. Větším tlačítkem s kruhy přepnete mezi vibračními
programy. Po zapnutí bude kolík vždy na programu 1.

Vibrační programy

Kolík nabízí výběr ze 7 vibračních programů, mezi kterými přepnete jednoduše zmáčknutím tlačítka s kroužky.

Slabé vibrace1.
Silnější vibrace2.
Nejsilnější vibrace3.
Pomalé pulzy4.
Rychlé pulzy5.
Nejrychlejší pulzy6.
Dva rychlé pulzy se třetím dlouhým7.

Voděodolnost

Kolík je naprosto vodotěsný, bude tedy váš věrný společník i ve sprše nebo ve vaně.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/napajeci-adaptery-pro-eroticke-pomucky/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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Design a tvar

Svou tlustší zaoblenou špičkou kolík přímo míří na prostatu. Po stranách má kolík další dva delší výběžky, které při
použití pohodlně drží mezi půlkami a brání kolíku, aby nevklouzl tam, kam nemá. Navíc s nimi perfektně padne
do ruky.

Materiál

Parádně hebký silikon, který nijak nezapáchá. Na dotek působí čistě a příjemně.

Barva

Černá je naše oblíbená barva pro anální pomůcky. Dokáže zamaskovat stopy bláta a dobře v zadečku vypadá.

Rozměry

I když kolík není zrovna mezi těmi největšími, nezkušení můžou mít problém ho zasunout kvůli širší špičce.
Doporučujeme se před zaváděním pořádně uvolnit.

Celková délka: 10,5 cm
Použitelná délka: asi 7 cm
Šířka nejširší části: 3,5 cm
Hmotnost: 79 g
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