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Anální kolík na masáž prostaty Prock

Údržba

Před i po použitím celou pomůcku kromě uzávěru baterií omyjte mýdlem a
teplou vodou a nechte vyschnout. Dbejte na to, aby byl uzávěr důkladně
utažený, jinak by se dovnitř mohla dostat voda. Dezinfekce pomůcek přichází
na řadu jako poslední. Po omytí uzávěr odšroubujte, aby se případná vlhkost
mohla odpařit.

Nabíjení

Znehodnocené baterie vyndávejte. Výdrž baterií závisí na jejich kvalitě a
používání vibrací. Pokud jsou vibrace slabé, vyměňte baterii za novou. Zkoušeli
jsme jak dlouho hračka Prock vydží vibrovat a dle našeho testu vibruje
1 hodinu a 5 minut (použité baterie – GP baterie alkalická mikrotužková
AAA). Baterie jsou dražší, doporučujeme je rovnou přikoupit (viz. doporučené
příslušenství na konci stránky).

Výměna baterií:

Odšroubujte uzávěr, který vystupuje z pomůcky ven. Vytáhněte bílý papírek, pak následně vložte baterii tak, že
konec označený + vložte dovnitř na část označenou rovněž znakem + . Růžový obal vytáhněte a po zašroubování
krytu spustíte vibrace silnějším stisknutím černého tlačítka na spodní straně pomůcky.

Voděodolnost

Výrobce uvádí, že vibrátor Prock je voděodolný. Je pravda, že pod uzávěrem krytu baterií najdeme silikonové
těsnění, které zajistí základní voděodolnou ochranu. Při umývání je to dostačující, na velké sprchování nebo koupání
ale není hračka stavěná.

Design a tvar

Připomíná písmeno U, hladký bez výstupků, jedna strana kulatá a druhá rozšířená (placatá).

Materiál

Příjemný silikon, pružný, jemný, oba konce jsou ohebné.

Rozměry

Délka: 10,8 cm
Průměr jedné části (zavádění do análku): 2,5 cm
Průměr střední části: 2,8 cm
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Průměr druhé části: 4 cm
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