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Anální kolík Velvet s pulzní vibrací

Údržba

Po použití omyjte kolík mýdlem a teplou vodou. Dezinfekce pomůcek se vám
bude ještě hodit. Vyčistí kolík od všech možných i nemožných humusů. Aby
vám kolík vydržel dlouho jako nový, skladujte ho odděleně od ostatních
pomůcek (ideálně v textilním sáčku, pomůcky by se neměly vzájemně
dotýkat), aby nedošlo k poškození materiálu.

Nabíjení

vibrační vajíčko: 3 knoflíkové Baterie typu LR44.
ovladač: 1 alkalická 12V baterie typu 23AE

Testovali jsme jak dlouho vydrží baterie typu LR44 ve vibračním vajíčku vibrovat. Po prvnívh 60 minutách postupně
začala vibrace slábnout a cca po 75 minutách se vypla úplně.

Tip: U pomůcek s bezdrátovým dálkovým ovládáním dochází k vybíjení baterií, i když pomůcku právě nepoužíváte.
Proto doporučujeme po použití baterie z kolíku vyndat.

Vibrační programy

Vybrat si můžete ze 3 stupňů klasických vibrací + 4 pulzních programů:

eskalační režim1.
delší pomalé pulzy2.
krátké rychlé pulzy3.
kombinace: 3 krátké pulzy + 1 dlouhý4.

Voděodolnost

Anální kolík Velvet je voděodolný, takže si užijte vlhké hrátky ve sprše.

Design a tvar

Zúžená špička a postupně se rozšiřující spirálovitě zatočené tělo zakončené kulatou patkou. Po celé délce vystupuje
ze dvou stran jasně hmatatelný spoj.

Materiál

Kolík: klinický silikon – sametově hebký, příjemný a nejlepší materiál
Vibrační vajíčko: plast + silikonové poutko
Ovladač: plast

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

Kolík: matná černá
Vibrační vajíčko + ovladač: lesklá černá s bílými prvky

Rozměry

Průměr kolíku v nejužším místě: 2 cm
Průměr kolíku v nejširším místě: 4 cm
Délka kolíku bez patky: 10,5 cm
Délka kolíku s patkou: 11,5 cm
Průměr patky: 6 cm
Délka ovladače: 8 cm
Délka vibračního vajíčka (bez poutka): 7 cm
Průměr vibračního vajíčka: 1,8 cm
Délka poutka vibračního vajíčka: 8 cm
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