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Anální kolík na masáž prostaty Rude Boy

Údržba

Umyjte po a před použitím silikonové části mýdlovou vodou a nechte
oschnout. Dezinfekce pomůcek odstraní všechny nečistoty.

Nabíjení

Vajíčko je napájeno jednou 1.5V baterií (typ N). Je součástí balení, není nabíjecí.
ZNEHODNOCENÉ baterie vyndávejte. Výdrž baterií závisí na jejich kvalitě a
používání vibrací. Pokud jsou vibrace slabé, vyměňte baterii za novou. U nás
v prodejně máme tento typ baterií – GP LR1 1.5V (součástí balení již baterie
jsou jsou).

Výdrž baterií:  dle našeho testu vibruje 2 hodiny a 33 minut (použité baterie – GP LR1 1.5V).
Po hodině vibrace začne slábnout cca o 20%, o další hodinu je vibrace slabší cca o 70% a po 20 minutách se
Rude-Boy vypne úplně.

Výměna baterií :
Odšroubujte část vibračního vajíčka, které vystupuje z pomůcky ven. Vytáhněte bílý papírek, pak následně vložte
baterii tak, že konec označený + vložte dovnitř na často značenou rovněž znakem + .
Po zašroubování krytu spustíte vibrace silnějším stisknutím černého tlačítka na spodní straně pomůcky.

Ovládání

Zapnutí vibrací nastavíme menším černým tlačítkem. Můžeme si nastavit 3 stupně vibrací (od nejslabší po silnější)
přepínáním tlačítka.

Vibrační programy

1. Klasické vibrace ve 3 stupních intenzity
2. 4 pulzní programy (různé nastavení)

Pulzní programy :
1. pulzování v krátkých intervalech s delším intervalem (rychlé střídání pulzů a delší vibrace)
2. pulzování ve středně krátkých intervalech (rychlejší střídání vibrace a pauzy)
3. pulzování v dlouhém intervalu s krátkou vibrací (dlouhé střídání vibrace s krátkou)
4. pulzování v krátkých intervalech (nejrychlejší střídání vibrace a pauzy)

Design a tvar

Vnější silikonová část připomíná písmeno U, na širším konci je 7 menších výstupků k příjemnějšímu dráždění.
Celkově středně velká pomůcka, při prvním použití může být zavedení trochu nepříjemné, ale chce to jen
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trochu cviku.

Materiál

Měkký klinický silikon. Je pružný, ale zároveň pevný, jemný a také antialergenní. Na první dotek se může zdát
tvrdý, ale při používání oceníte, že pomůcka nikam neuhýbá a dráždí přesně tam kde chcete.

Barva

Hračka má černou neprůhlednou barvu. Vibrační vajíčko je zlaté s černým zapínáním.

Rozměry

Délka: 12,3 cm
Průměr jedné části (zavádění do análku): 2,5 cm
Průměr střední části: 2,7 cm
Průměr druhé části: 3,4 cm
Hmotnost: 184 g
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