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Vibrační anální kolík Dark Fantasy

Údržba

Díky tomu, že je kolík vodotěsný ho stačí opláchnout pod tekoucí vodou
s kapkou mýdla. Pokud chcete absolutní čistotu, sáhněte po přibaleném
vzorku. Pokud se chystáte kolík použít vaginálně, bude Dezinfekce pomůcek
naprostá nutnost.

Nabíjení

Abyste prodloužili výdrž i životnost baterie, doporučujeme anální kolík před
prvním použitím dobít do plna. Zaslepenou dírku pro nabíjení najdete na spodní
hraně kolíku vedle označení DC. Zasuňte do ní kulatý konektor a druhý konec
USB kabelu připojte přes adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení bliká
bílá dioda pod ovládacím tlačítkem. Ve chvíli plného nabití zůstane světýlko
zářit. Nabíjení nám zabralo cca 1 hodinu, po které pak zvládl kolíček vibrovat
na maximum po dobu cca 40 minut. O míře svého vybití vám kolík napoví svou
bílou led diodou, která se po zapnutí pomůcky rozsvítí a časem její světlo
pohasíná. Když si proto všimnete skomírající diody, připojte vibrační kolík ke
zdroji napájení, ať se vám nevypne zrovna v tom nejlepším.

Ovládání

Ovládání kolíku zvládnete levou zadní, stačí stisknout jedno tlačítko naspodu kolíku. Vibrace zapnete delším
přidržením tlačítka a stejně tak jej vypnete. Pak už jen krátkým stiskem přepínáte mezi vibračními programy.

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů bude svými rytmy hýčkat pánskou prostatu.

Slabé vibrace1.
Silnější vibrace2.
Nejsilnější vibrace3.
Krátké pulzní vibrace4.
Tři krátké pulzy a čtvrtá dlouhá5.
Pomalu se zvyšující a snižující pulzy6.
Stupňující se vibrace7.
Pět dlouhých vibracích, Šest krátkých vibrací a rychlé vibrace8.
Devět rychlých vibrací a jedna dlouhá9.
Dlouhá vibrace a rychlé krátké pulzy10.

Voděodolnost

Anální kolík Dark Fantasy má vodotěsnou úpravu, takže si okořeňte ranní sprchu dávkou vibrací. Uvidíte, že se celý
den budete usmívat od ucha k uchu.
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Design a tvar

Kolík už na první pohled vypadá prémiově. Celý povrch je hladký bez znatelného spoje, který často najdete u méně
kvalitních výrobků. Rozšířená špička skvěle dolehne na prostatu a dopřeje jí parádní vibrační masáž. Mírně rozšířená
patka s ovládáním dobře zapadne mezi půlky, takže netlačí. Z patky vystupuje krátká kulatá šňůrka, kterou
zakončuje erekční kroužek. Celkově se s análním kolíkem jednoduše manipuluje.

Materiál

Anální kolík Dark Fantasy se vyrábí z jemného silikonu, který je na dotek měkký a hladký. Díky tomu kolík po vytažení
z krabičky příjemně voní a umocňuje tak své luxusní provedení.

Barva

Temně černá, tak jak to máme u análních hraček rádi. Hodí se ke všemu a skrývá nečistoty.

Rozměry

Úplným začátečníkům bychom tento kolík nedoporučili. Širší špička může být poněkud obtížnější k zasunutí. Jakmile
se přes ní ale dostanete, čeká vaší prostatu opravdová slast.

Délka: 11 cm
Šířka kolíku: 3 cm
Průměr kroužku: 4,1 cm
Použitelná délka: 9,4 cm
Hmotnost: 101 g
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