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Vibrační anální kolík Waves

Údržba

Údržba pomůcky je díky její vodotěsné úpravě jednoduchá. Po akci stačí anální
kolík namydlit a opláchnout pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek patří mezi
šikovné pomocníky při čištění pomůcek, protože hračky zbaví všech nečistot, a
to i těch, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Po očištění
doporučujeme pomůcku osušit a suchou ji uložit do textilního pytlíku nebo
originální krabičky, kde bude čekat na další erotické dobrodružství. Tím, že ji
budete skladovat odděleně od ostatních pomůcek taky zabráníte tomu, aby na
sebe jednotlivé materiály erotických hraček reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

I když výrobce posílá hračku z cca 1/3 nabitou, doporučujeme anální kolík před
prvním použitím nabít na maximum, abyste tak prodloužili životnost
akumulátoru. To uděláte tak, že jeden konec USB kabelu připojíte k adaptéru
pro síťové napájení a jeho druhou stranu zapíchnete do nabíjecí dírky. Tu
najdete na zadní straně análního kolíku, uprostřed jeho bílé části. Zdířka je
označena písmeny DC. Nabíjení trvá cca 120 minut a poznáte ho tak, že
kontrolka pod ovládacím tlačítkem bliká. V momentě nabití se rozsvítí. Na
jeden zátah vydrží hračka vibrovat cca 60 minut.

Dálkové ovládání pohání jedna knoflíková baterie typu CR2032. V případě její výměny stačí, když ovladač opatrně
rozevřete podél jeho spojovacího sváru a novou baterii vložíte na místo té původní.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Pro zapnutí nebo vypnutí stačí na kolíčku i ovladači podržet tlačítko po dobu
cca 2 vteřin. Na ovladači pak už jen krátkými stisky přepínáte mezi jednotlivými vibračními programy.

Voděodolnost

Anální kolík je vodotěsný, proto s ním hupněte do vany a vychutnejte si blaženou chvilku o samotě. A příště až
pojedete na wellness, nezapomeňte vzít s sebou i kolíček Waves. Taková vířivka okořeněná vibrujícím zadečkem
dokáže s lidským libidem hotové divy.

Design a tvar

Anální kolík Waves nám připomíná vývrtku. Díky ergonomickému tvaru, trochu širší špičce a výrazné patce se dobře
drží v ruce a snadno se zavádí. Celkový moderní design s oválným ovladačem působí minimalisticky a elegantně.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


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

Materiál

Hedvábně hebký silikonový materiál kolíčku si vás omotá kolem prstu. Hladké hrany vám budou připomínat
zledovatělé sněhové krusty.

Barva

Celkem 9 vibračních programů vás zabaví jak v létě na procházce, tak i v zimě u krbu. S kolíčkem Waves se nudit
nebudete.

Klasická vibrace slabé intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace silné intenzity3.
Pulzní vibrace4.
Střídání silné a slabší vibrace, po které přijde pauza5.
Vzrůstající vibrace6.
Sinusoidní vibrace, po které přijdou 2 pulzy7.
Vibrace, která připomíná brnění8.
Tři rychlé pulzy vystřídá pauza9.

Rozměry

Malou velikostí kolíček Waves potěší hlavně začátečníky, kteří s anální stimulací teprve začínají.

Celková délka: 11,9 cm
Použitelná délka: 9,5 cm
Minimální průměr u patky: 2 cm
Maximální průměr kolíku: 2,8 cm
Šířka patky: 5,6 cm
Rozměry ovladače: 6,5 × 4,5 cm
Hmotnost kolíku: 73 g
Hmotnost ovladače: 19 g
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