
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 Smooth Fantasy

Údržba

Údržba vám zabere jen pár minut. Díky vodotěsnému provedení kolíku ho snadno
vyčistíte pomocí jemného mýdla a vody. Dezinfekce pomůcek dotáhne čištění
pomůcky k dokonalosti. Stačí ji nastříkat na povrch kolíku, minutku nechat působit a
pak opláchnout.

Nabíjení

Z výroby je kolík nabitý cca na 70 %, ale abyste prodloužili životnost baterie,
doporučujeme kolík před prvním použitím dobít do plna. To vám zabere cca 1,5 hod.
Potom zvládne kolík vibrovat až 2 hodiny. Nabíjení probíhá pomocí USB kabelu, který
zasunete do nepatrné zdířky u hlavního tlačítka. Pořádně tam konektor zastrčte.
Druhý konec kabelu pak připojte přes adaptér do elektrické zásuvky. Při napájení
bliká tlačítko modře, po nabití nepřetržitě svítí.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte, protože se anální kolík ovládá jen jedním
tlačítkem. Zapnete ho tak, že tlačítko podržíte cca 3 sekundy. Totéž uděláte při
vypnutí. Krátkými stisky pak přepínáte vibrační programy.

Vibrační programy

Celkem 7 vibračních programů vás po ránu příjemně vzpruží a večer unaví.

Slabé vibrace1.
Silnější vibrace2.
Nejsilnější vibrace3.
Stupňující se krátké vibrace4.
Krátké pulzní vibrace5.
Rychlejší pulzní vibrace6.
Tři delší pulzy a čtvrtá dlouhá vibrace7.

Voděodolnost

Vibrační anální kolík Smooth Fantasy je plně vodotěsný. Můžete si s ním proto hupsnout do vany nebo vířivky.

Design a tvar

Anatomický tvar kolíku připomíná balistickou střelu. Kruhovitá patka se dobře drží a snadno se s ní manipuluje při
zasouvání i vysouvání kolíku. Úzká špička usnadňuje zavádění, protože postupně roztahuje análek. Celkově působí
kolík minimalisticky a elegantně.
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Materiál

Hladký, silikonový materiál vás oslní svou hebkostí a hypoalergenními vlastnostmi. S kapkou gelu vklouzne do
zadečku dřív, než řeknete slon.

Barva

Sametově černá barva pohltí všechny vaše touhy a promění je ve skutečnost.

Rozměry

Vibrační anální kolík Smooth Fantasy ve dvou velikostech potěší mírně pokročilé i zkušené.

Malý:

Celková délka: 10,9 cm
Použitelná délka: 8,9 cm
Šířka nejširší části: 3,6 cm
Šířka stojánku: 5,1 cm
Hmotnost: 87 g

Velký:

Celková délka: 14 cm
Použitelná délka: 12 cm
Šířka nejširší části: 4,4 cm
Šířka stojánku: 5,5 cm
Hmotnost: 149 g
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