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Vibrační anální kolík Slim

Údržba

Kolík můžete omývat pod tekoucí vodou s použitím mýdla. Dezinfekce
pomůcek – vzhledem k prostředí, ve kterém se anální kolík používá (konečník),
doporučujeme častější dezinfekci speciálními prostředky určenými k údržbě
erotických pomůcek.

Nabíjení

Zkoušeli jsme nechat anální kolík bez přestávky vibrovat. Výdrž baterií 
(obyčejný základní typ, nejlevnější, které jsou běžně k dostání) je cca 10–12
min (velmi silné vibrace).  Při nastavení vibrací na nižší intenzitu  vydrží 15–20
min. Testovali jsme naše baterie z prodejny (jedná se běžný levný model
v ceně cca 15 Kč/ks), baterie přiložené v balení mohou vydržet jinou dobu.

Kryt ve spodní části se odšroubuje (proti směru hodinových ručiček). Baterie
se vloží tak, aby znaménko + bylo směrem nahoru (na každé baterii viditelně
označeno). Poté kryt opět zašroubujeme (ve směru hodinových ručiček) a
menším kolečkem dole ve směru hodinových ručiček spustíme a nastavíme
intenzitu vibrací.

Voděodolnost

Anální kolík Slim je voděodolný – u uzávěru baterií má silikonové těsnění. Lze jej proto po utažení krátce omývat
pod tekoucí vodou, na velké koupele a namáčení však není  vhodný.

Design a tvar

Špička kolíku Slim je menšího průměru, zakulacená. Ve střední části se rozšiřuje viz. foto. Patka ve spodní části
slouží k uchopení při zavádění. Ve spodu patky je kryt na vkládání baterií. Uvnitř kolíku je vibrační motorek, je
hezky vidět. Patka (rozšířená spodní část) složí ke snadnému uchopení a zamezení uvíznutí uvnitř těla. Kolík nemá
přísavku.

Materiál

Je z měkkého a ohebného gelového materiálu. Špička se dá ohýbat, dole je pevný. Přesto, že je kolík pružný,
dobře drží tvar. Na povrchu je jemný, hladký a příjemný na dotek.

Barva

Transparentní bledě modrá, průhledná.
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Rozměry

Délka kolíku vč. ovládání: 11,1 cm
Délka bez ovládání: 9,6 cm
Průměr vrchní části: 0,9 cm
Průměr střední části: 2,2 cm
Délka patky: 6 cm
Hmotnost: 48 g
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