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Vibrační anální kolík Pink Power

Údržba

Údržba (omývání pod tekoucí vodou) se vyndáním vibračního vajíčka
podstatně zjednoduší. Při péči o hračky se nám osvědčila Dezinfekce pomůcek,
která pomůcku důkladně očistí. Vajíčko se z kolíku vyndává trochu složitěji, ale
s trochou cviku to není problém. Nevytahujte však vajíčko za napájecí
kablík, může se poškodit či utrhnout!

Nabíjení

Anální kolík je napájen na 3 AAA baterie (mikrotužkové). Lze nastavit:
Zkoušeli jsme, jak dlouho ANÁLNÍ KOLÍK vibruje bez přestávky – vydrží
4 hodiny a 40 minut (nastavení : nejsilnější vibrace). Typ použitých baterií :
Bateria Slaný Excelsior, ALKALINE (AAA/LR03/1,5V).

Ovládání

Anální vibrační kolík (špalík) zapneme tlačítkem ON na ovladači.
Můžeme si nastavit 3 stupně intenzity s výrazným rozdílem. Tlačítkem AUTO přepínáme 3 stupně vibrace +
dalším mačkáním si nastavujeme 7 pulzních programů.
Tlačítkem OFF vibraci vypneme.

Vibrační programy

Foreplay: předehra … nejslabší vibrace (klasická)1.
Tease: škádlení … střední vibrace (klasická)2.
Arouse: vzrušení … nejsilnější vibrace (klasická)3.
Zoom: strmé stoupání … rychlé pulzování4.
Wave: vlna … vlnové pohupování (4× krátce a 1× dlouze)5.
Pulsation: pulzace … zvyšování a snižování pulzace6.
Vibration: vibrace … zvyšování v 7 stupních intenzity (2× dlouze s půl vteřinovou pauzou)7.
Random: náhodný výběr …  3 různé pulzní vibrace8.
Racer: závodník … 1× dlouze + 12× krátké pulzace9.
Climax: vyvrcholení … stejné jako u č. 9 ale silnější vibrace10.

Program 1 až 3 – klasická vibrace (zvyšování intenzity)
Program 4 až 10 – pulzní programy

Voděodolnost

Anální kolík bez vibračního vajíčka je plně voděodolný. Můžeme jej bez problémů namáčet i ve vodě.
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Materiál

Měkký, gelový a pružný. Vrchní i spodní část je ohebná, povrch je hladký.

Barva

Světle růžová, částečně průhledná. Je skrz materiál vidět dovnitř kolíku a zadečku…

Rozměry

Délka vč. patky: 10 cm
Délka bez patky: 8,5 cm
Průměr vrchní části: 1,2 cm
Průměr střední části: 2 cm
Průměr spodní části: 3 cm
Hmotnost: 136 g
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