
NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Vibrační anální kolík Probe

Údržba

Kolík Probe má voděodolnou úpravu, proto nad jeho údržbou strávíte minimum
času. Po akci ho opláchněte pod tekoucí vodou s kapkou mýdla a osušte
jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku i skrytých nečistot.
Suchý kolík uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby na sebe
materiály ostatních hraček nemohly vzájemně působit a poškodit se.

Nabíjení

Kolík přišel z výroby nabitý zhruba z jedné třetiny, ale před prvním použitím
doporučujeme hračku nabít do plna. Šetříte tak baterii pomůcky a její životnost.

Výrobce uvádí, že nabíjení trvá hodinu, a my jsme po otestování hračky došli
ke stejnému číslu. USB kabel zatlačte do zaslepené zdířky vedle ovládacího
panelu a jeho opačný konec zapojte do nabíjecího adaptéru. To, že se kolík
nabíjí, poznáte podle blikající červené kontrolky, která po dokončení nabíjecího
procesu zůstane svítit. Na nejsilnější vibrace vydrží pomůcka v provozu zhruba
25 minut, při těch slabších to zvládne 45 minut.

Ovládání

Ovládání je jednoduché jako facka. Vibrační kolík se ovládá pouze jedním tlačítkem a pomůcku zapnete i vypnete
jeho delším stisknutím. Vibrační programy přepínáte krátkým mačkáním tlačítka.

Vibrační programy

Z bohaté nabídky dvanácti vibračních programů si vyberte svůj oblíbený.

Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – vysoká intenzita3.
Rychlé pulzy4.
Pomalé pulzy5.
Rychle plynule se zvyšující pulzy6.
Sinusoida – plynule se snižující a zvyšující vibrace7.
Čtyři kratší pulzy a dva delší8.
Tři kratší pulzy a dva delší9.
Střídající se slabší a silnější vibrace10.
Postupně se zkracující pulzy11.
Rychle za sebou jdoucí pulzy a dvě krátké vibrace12.
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Voděodolnost

Anální kolík má voděodolnou úpravu, proto ho snadno udržíte v hygienické čistotě.

Design a tvar

Anální kolík Probe svým designem připomíná vývrtku na víno. Tento krasavec vám sice láhev s lahodným mokem
neotevře, ale díky svému oválnému tvaru lehce vklouzne do zadečku. Hračka se dobře drží v ruce a široká patka
usnadňuje zavádění kolíku. Ve spodní části patky najdete také ovládací panel olemovaný plastovým proužkem ve
zlaté barvě.

Materiál

Silikon patří mezi neporézní materiály, které se používají i ve zdravotnictví. Díky jeho hebkosti bude zadeček v té
nejlepší péči.

Barva

Matná černá barva evokuje moc a vzrušení. Nechte se unést na dráždivých vlnách slasti.

Rozměry

Velikostně je kolík tak akorát do ruky. Díky svým rozměrům se vejde do každého kufříku a hrátky si tak můžete užít
kdekoliv.

Celková délka: 9,7 cm
Použitelná délka: 7,6 cm
Průměr v nejširší části: 2,9 cm
Průměr v nejužší části: 1,5 cm
Šířka patky: 8,3 cm
Hmotnost: 72 g
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