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Vibrační anální kolík s erekčním kroužkem RoZen

Údržba

Voděodolný anální kolík před každým použitím i po něm opláchněte pod
proudem teplé vody a pořádně ho namydlete mýdlem. Pak nechte pomůcku
dobře oschnout. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech bakterií, kterých
byste si všimli jen pod mikroskopem. Stačí ji na pomůcku nastříkat, nechat
chvilku působit a pak opláchnout. Nakonec už jen hračku uložte do originální
krabičky nebo textilního pytlíku odděleně od ostatních pomůcek v šuplíku.
Zabráníte tak tomu, aby na sebe různorodé materiály erotických hraček
reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Vibrační anální kolík RoZen napájí jedna 1,5V baterie (typ N), kterou najdete v
balení. Baterie není dobíjecí, takže ji po vybití vyměňte za novou. To uděláte
tak, že odšroubujete zlatou bateriovou část, která vystupuje z pomůcky ven.
Vytáhnete bílý papírek a vložíte baterii tak, aby konec označený znaménkem +
ležel na části označené totožným symbolem. Po zašroubování zlatého krytu
spustíte vibrace silnějším stisknutím černého tlačítka, které z něj vystupuje.

Výdrž baterií závisí na jejich kvalitě a používání vibrací. Když jsme výdrž
testovali s běžnými bateriemi, naměřili jsme 2 h 25 min s tím, že silná vibrace
byla po dobu asi 1 h a 45 min, potom intenzita vibrací zeslábla. Doporučujeme
proto přikoupit náhradní baterie GP LR1 1,5 V. Při dlouhodobém nepoužívání
pomůcky nezapomínejte baterie vyndávat. Zabráníte tak nechtěnému vybíjení.

Ovládání

Snadné ovládání se rychle naučíte. Lehkým stiskem černého tlačítka na konci análního kolíku zapnete vibrační
motorek. Opakovanými krátkými stisky jednoduše přepnete jednotlivé programy. Pro vypnutí pomůcky podržte
dlouze ovládací tlačítko po dobu asi 2 vteřin.

Vibrační programy

Celkem 7 vibračních programů dovede muže do orgasmického nebe.
 

Klasická stálá vibrace nízké intenzity1.
Klasická stálá vibrace střední intenzity2.
Klasická stálá vibrace vysoké intenzity3.
Pomalá pulzní vibrace s krátkými pulzy4.
Rychlá pulzní vibrace5.
Pomalé pulzy se zvyšující se intenzitou6.
Pomalá pulzní vibrace s dlouhými pulzy7.
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Voděodolnost

Anální kolík má voděodolnou úpravu, která usnadní jeho údržbu. Na vodní hrátky do vany nebo sprchy ho ale raději
neberte.

Design a tvar

Anální kolík působí propracovaným dojmem. Elegantní černou barvu doplňuje zlatý detail, který dodává pomůcce
punc luxusu. Rozšiřující se špička kolíku hezky vklouzne do zadečku a dosáhne i na prostatu, takže si pánové s
hračkou vychutnají intenzivní dráždění celého análku. Na spojnici mezi análním kolíkem a erekčními kroužky najdete
malé výstupky k masáži hráze. Hračka má hladký povrch a hezky se drží v rukou.

Materiál

Hypoalergenní silikonový materiál si skvěle rozumí s erotickými hračkami. Zamilujete si jeho dokonale hladký a
jemný povrch, který po nalubrikování snadno vklouzne do zadečku.

Barva

Tajemná černá barva vás naladí na dobrodružství plné touhy a orgasmů.

Rozměry

Doporučujeme pánům, aby při výběru hračky věnovali pozornost průměrům erekčních kroužků a porovnali je s
mírami svého penisu. Díky tomu si ověří, jestli jim kroužky budou hezky sedět tak, jak mají.

Celková délka análního kolíku: 10 cm
Délka bez ovládací části: 8 cm
Použitelná délka análního kolíku: 6,5 cm
Minimální průměr kolíku: 2,5 cm
Maximální průměr kolíku: 3,8 cm
Délka spojovací části s vroubky: 4,5 cm
Šířka spojovací části: 2 cm
Průměr kroužku na penis v klidu: 3,5 cm
Průměr kroužku na varlata v klidu: 4 cm
Hmotnost: 103 g
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