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Anální kolík Rock Swing s kroužky a dálkovým
ovládáním

Údržba

Čištění vodotěsného análního kolíku budete mít hotové během pár minut. Před
i po každém použití hračku pečlivě namydlete a opláchněte proudem vlažné
vody. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku i mikroskopických nečistot, které
nejsou na první pohled vidět. Po očištění anální kolík osušte a uložte ho do
textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické hračky skladujte
odděleně, aby se jejich různorodé materiály vzájemně nedotýkaly a
nepoškozovaly se.

Nabíjení

Výrobce posílá pomůcku sice cca z poloviny nabitou, doporučujeme ji ale před prvním použitím nabít na maximum,
abyste tak prodloužili výdrž i životnost zabudovaného akumulátoru. Nabíjení prostřednictvím přiloženého USB kabelu
hravě zvládnete. Magnetický konec připojte ke kovovým výčnělkům uprostřed dálkového ovladače nebo na pomůcce,
kde je najdete pod ovládacími tlačítky. Druhý konec pak připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do
elektrické zásuvky. Nabíjení trvá cca 1,5 hodiny a během té doby kontrolky pod ovládacími tlačítky (na pomůcce i
ovladači) během nabíjení svítí. V momentě nabití se rozblikají. Na jeden zátah zvládne hračka vibrovat cca 1 hodinu.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí dvou tlačítek se rychle naučíte. Ovládací tlačítko s rovnou čárkou ovládá vibrace v
análním výběžku. Abyste pomůcku aktivovali, stiskněte ho a podržte po dobu cca 3 vteřin. Jakmile se hračka zapne,
pod ovládacím tlačítkem se rozsvítí červená dioda. Opětovnými, teď už ale krátkými stisky přepínáte vibrační
programy, které masírují prostatu. Jakmile se proklikáte k poslednímu, desátému programu a znovu stiskněte
tlačítko, tak se vrátíte znovu na první vibrační režim. Když budete chtít vibrace vypnout, stačí tlačítko podržet po
dobu cca 3 vteřin a pomůcka se vypne.

Úplně stejný postup platí taky pro ovládání vibrací uprostřed hračky, které mají za úkol stimulovat hráz. Dlouhým,
třívteřinovým stisknutím ovládacího tlačítka s piktogramem slunce a duhy aktivujete vibrační motorek, schovaný pod
ovládacím panelem. Taky se pod tlačítkem rozsvítí červená dioda. Jeho opětovným krátkým stisknutím se proklikáte
napříč všemi deseti vibračními programy. Po tom posledním se hračka rozvibruje zase na tom prvním. Pro vypnutí
vibrací už pak stačí jen ovládací tlačítko podržet po dobu cca 3 vteřin a hračka se vypne.

V případě používání dálkového ovladače stačí, když nejdřív aktivujete pomůcku prostřednictvím kteréhokoliv tlačítka
na jejím ovládacím panelu. Pak dlouhým, třívteřinovým stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači ho
zapněte a krátkými stisky pak přepínejte vibrační programy. Dlouhým podržením jakéhokoliv tlačítka pak ovladač
vypnete a zastavíte vibrace v pomůcce. Pak už stačí ještě vypnout i hračku a můžete ji schovat do šuplíku.

Vibrační programy

Celkem 20 vibračních programů (v každém motorku 10) ukáže mužům cestu do slastiplného ráje.
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Programy v análním výběžku
1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace střední intenzity
3. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
4. Dlouhé pulzní vibrace
5. Krátké pomalé pulzní vibrace
6. Krátké rychlé pulzní vibrace
7. Pomalu vzrůstající a klesající intenzita vibrace
8. Dlouhé pulzní vibrace se vzrůstající intenzitou
9. Čtyři rychlé pulzy vystřídá jeden dlouhý
10. Čtyři dlouhé pulzní vibrace vystřídá jedna krátká

Programy uprostřed pomůcky (na hrázi)
1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace střední intenzity
3. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
4. Dlouhé pulzní vibrace
5. Krátké pomalé pulzní vibrace
6. Krátké rychlé pulzní vibrace
7. Pomalu vzrůstající a klesající intenzita vibrace
8. Dlouhé pulzní vibrace se vzrůstající intenzitou
9. Čtyři rychlé pulzy vystřídá jeden dlouhý
10. Čtyři dlouhé pulzní vibrace vystřídá jedna krátká
 

Voděodolnost

Anální kolík je vodotěsný. Takže pánové, napusťte si teplou vanu a vychutnejte si slastný relax po práci, okořeněný
kapkou vzrušující masáže prostaty.

Design a tvar

Ohebná, černá pomůcka vypadá nenápadně a na první pohled byste jen těžko uhádli, k čemu slouží. Líbí se nám
plochý a ohebný anální výběžek s vroubky, který si pánové vytvarují podle vlastních potřeb. Úzký anální kolík snadno
vklouzne do zadečku a pevné erekční kroužky na penis a varlata dobře drží na svém místě. Celkově hračka parádně
padne do ruky, a to i se svým dálkovým ovladačem, který má oválný tvar.
 

Materiál

Parádně hladký, sametový povrch silikonu si zamilujete. Konečky prstů budete objevovat každý vroubek, linii i záhyb
pomůcky. My si na silikonovém materiálu nejvíc ceníme jeho odolnosti a neporézních vlastností, díky kterým se
snadno čistí.
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Barva

Elegantní černá barva působí mužně a sebevědomě. Při hrátkách oceníte taky její praktickou stránku.
 

Rozměry

Díky svým rozměrům se hračka vejde do každého šuplíku slasti.

Pomůcka

Celková délka: 27 cm
Použitelná délka análního kolíku: 10 cm
Minimální šířka análního výběžku: 2 cm
Maximální šířka análního výběžku: 3 cm
Tloušťka análního výběžku: 1 cm
Minimální průměr erekčního kroužku: 3,5 cm
Maximální průměr erekčního kroužku:  5,5 cm
Minimální průměr kroužku na varlata: 4 cm 
Maximální průměr kroužku na varlata: 6 cm
Hmotnost: 91 g

Dálkový ovladač

Celková délka: 7 cm
Maximální šířka: 3,5 cm
Hmotnost: 45 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

