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Vibrační anální kolík Diamond Vibe

Údržba

Po vzrušujícím dobrodružství potřebuje kolíček pořádně vykoupat. A protože je
vibrační kolík vodotěsný a nemá žádné škvíry, půjde to raz dva. Doporučujeme
ho opláchnout pod vlažnou vodou a klidně ho trochu i namydlit. Dezinfekce
pomůcek je důležitá hlavně u těch, které jsou určené pro anální hrátky.
Použitím dezinfekce docílíte 100% jistoty, že si váš anální kolíček neosedlají
náruživé bakterie.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme anální kolík nabít. Prodloužíte tím dlouhou
životnost i výdrž baterie. Nabíjecí dírku najdete na boční hraně patky kolíčku
pod vyrytými písmeny DC. Kablík se musí zatlačit až nadoraz. Po připojení do
adaptéru na mobilní telefon se na hraně patky rozbliká bílá dioda, která po
nabití zůstane svítit. Kolíček je z výroby plně nabitý. Podle výrobce samotné
nabíjení trvá cca 2 hodiny. Pak vydrží kolíček vibrovat cca 1,5 hodiny na
maximální výkon a až 2 hodiny při nižším stupni vibrací.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí diamantu, který slouží jako tlačítko, vás nadchne. Anální kolík je vybavený cestovním
zámkem. Pro zapnutí kolíčku proto musíte stisknout diamant a podržet ho cca 3 vteřiny. Kolík se po zapnutí rozvibruje
a na jeho hraně se rozsvítí bílá dioda, která svým svícením a blikáním kopíruje rytmus vibrací. Pak už stačí jen
krátkým stisknutím vybírat mezi jednotlivými programy. Vibrace nakonec vypnete zase delším stisknutím
diamantového tlačítka.

Vibrační programy

10 vibračních programů rozmazlí váš análek tak, že už se jen stěží budete chtít vracet ke klasickým análním kolíčkům
bez vibrace.

Slabá intenzita vibrací1.
Středně silná intenzita vibrací2.
Silná intenzita vibrací3.
Zrychlující krátké pulzy vyvrcholí dlouhou vibrací4.
Pomalé a dlouhé pulzy5.
Rychlé a krátké pulzy6.
Tři krátké pulzy vystřídá jedna dlouhá pulzní vibrace7.
Dva krátké pulzy vystřídají dva dlouhé8.
Střídání krátkého a dlouhého pulzu9.
Devět krátkých pulzů vystřídá jedna dlouhá pulzní vibrace10.
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Voděodolnost

Vodní hrátky s vibračním análním kolíkem Diamond Vibe budou pěkná divočina. Kolíček je vodotěsný, můžete s ním
proto řádit ve vaně, vířivce nebo i ve sprše.

Design a tvar

Černý, ergonomicky dobře tvarovaný kolík se třpytivým diamantem ve spodní části, připomíná vesmírnou raketu.
Menší i větší velikost se díky výrazné patce dobře drží v ruce, parádně se zavádí a v análku nikde netlačí. Elegantní
design láká oči i ruce k prozkoumávání a hlazení.

Materiál

Hypoalergenní silikonový materiál je příjemný na dotek a ve spojení s lubrikačním gelem vklouzne do análku dřív, než
řeknete slon.

Barva

Černá barva protnutá jasnou září stříbrného diamantu vás zhypnotizuje. Jen stěží odoláte pokušení vydat se do hlubin
anální rozkoše.

Rozměry

Kolíček ve dvou velikostech potěší začátečníky, pokročilé i fajnšmekry.

Malá velikost

Celková délka: 9,6 cm
Použitelná délka: 6,5 cm
Nejširší průměr: 3,1 cm
Průměr pod patkou: 2,1 cm
Hmotnost: 61 g

Velká velikost

Celková délka: 11,3 cm
Použitelná délka: 8,2 cm
Nejširší průměr (patka): 4,6 cm
Nejširší průměr kolíku: 3,8 cm
Průměr pod patkou: 2,1 cm
Hmotnost: 88 g
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