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B-Vibe Rimming rotační anální kolík

Údržba

Kolík má voděodolnou úpravu, takže jeho údržbu zvládnete rychlostí blesku.
Stačí ho opláchnout pod tekoucí vodou s kapkou mýdla a osušit jemným
ručníkem. Dezinfekce pomůcek dokončí celý proces údržby. Po uschnutí kolík
uložte zpátky do pouzdra. Nenechávejte ho volně bez obalu mezi ostatními
hračkami. Jejich materiály by na sebe mohly reagovat a poškodit se.

Nabíjení

Kolík přišel od výrobce zhruba z poloviny nabitý, ale před prvním použitím
doporučujeme hračku dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Protože
má nabíječka USB koncovku, můžete svůj kolík nabíjet přes adaptér na mobilní
telefon nebo powerbankou.

Magnetickou nabíječku přiložte libovolným směrem ke dvěma kovovým tečkám na spodní straně patky kolíku.
Ovládací tlačítko začne blikat. Při plném nabití se stabilně rozsvítí. Výrobce uvádí dobu nabíjení 2 hodiny, nám stačilo
k plnému nabití 1,5 hodiny. Rychle blikající světýlko upozorňuje na nízký stav baterie. Po úplném nabití vydrží kolík
vibrovat a rotovat zhruba 1,5–2 hodiny (podle druhu vibrací a rotace).

Dálkový ovladač má už z výroby vloženou jednu baterii typu CR2032 3V. Pod baterií najdete plastovou krytku, kterou
musíte vyjmout, aby ovladač fungoval. Krytku vložte po použití zpět, aby se baterie v ovladači samovolně nevybíjela,
když kolík zrovna nepoužíváte.

Ovládání

Ovládání kolíku zvládnete levou zadní. Můžete ho ovládat tlačítkem na pomůcce nebo ovladačem. Hračku zapnete
krátkým stisknutím ovládacího tlačítka zespoda patky. Tlačítko začne modře blikat. Vibrace přepínáte dalším krátkým
stisknutím tlačítka. Kolík začne vibrovat programem číslo 1 a zároveň rotovat na nejnižší rychlost. Kolík vypnete
delším podržením ovládacího tlačítka.

Ovládání dálkovým ovladačem

Krátce stiskněte tlačítko na kolíku a následně bílé tlačítko na dálkovém ovladači. Spustí se první vibrační i rotační
stupeň.

Krátkým stiskem horního tlačítka se symbolem vibrace přepínáte jednotlivé programy (základní vibrace + pulzní
programy). Krátkým stiskem tlačítek + (plus) a – (minus) můžete dále nastavit 5 stupňů intenzity v každém
programu. Delším stiskem (cca 3 vteřiny) tlačítka se symbolem vibrace vypnete tuto funkci úplně.

Po zapnutí kolíku rotují kuličky nejnižší rychlostí. Krátkým stiskem tlačítek + (plus) a – (minus) přepínáte rychlost
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otáčení. Delším stiskem (cca 3 vteřiny) spodního tlačítka se symbolem rotace vypnete otáčení kuliček úplně.
Následně je zapnete krátkým stiskem stejného tlačítka.

Funkce travel lock

Pro zamčení i odemčení tlačítek při cestování podržte současně tlačítko + (plus) a – (minus) po dobu 3 vteřin.

Vibrační programy

Vyberte si z kombinace 5 vibračních a pulzních programů.

Klasická vibrace1.
Delší pulzy v pomalejším sledu2.
Rychlejší pulzy v kratším sledu3.
Stupňované pulzy4.
Vlnovité pulzy5.

Voděodolnost

Výrobce uvádí, že je kolík voděodolný. To znamená, že ho můžete celý opláchnout pod tekoucí vodou. Na vodní
hrátky si ale vezměte raději vodotěsné pomůcky.

Design a tvar

Kolík svým tvarem připomíná raketu. Má hladký tvar a širokou patku, nad kterou najdete pět řad drobných masážních
kuliček. Hračka na první pohled působí robustnějším dojmem, ale i přes svou bytelnost se dobře drží v ruce. Dálkový
ovladač s velkým dosahem oceníte při masturbaci i hrátkách s polovičkou.

Materiál

Heboučký silikon bez alergenních příměsí a ftalátů nedráždí kůži. Díky neporéznímu hladkému povrchu kolík vklouzne
do análku jako po másle. Ovladač s tlačítky ze silikonu je vyrobený z pevného ABS plastu.

Barva

Kombinace bílé a tyrkysově modré barvy působí svěže a dobije vás pozitivní energií i při deštivých dnech.

Rozměry

Anální kolík B-Vibe Rimming patří ke středně velkým pomůckám, proto by po něm měli sáhnout spíše pokročilí
análníci. Malé elegantní pouzdro šikovně schováte do každé tašky.

Rozměry kolíku
Celková délka: 15 cm
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Použitelná délka: 12 cm
Minimální průměr: 2,5 cm
Maximální průměr: 4,2 cm
Délka patky: 8 cm
Šířka patky: 4,1 cm
Hmotnost: 196 g

Ovladač

Délka ovladače: 7,7 cm
Šířka ovladače: 4,2 cm
Hmotnost: 34 g

Rozměry pouzdra

Šířka pouzdra: 13 cm
Délka pouzdra: 19,5 cm
Hmotnost: 98 g
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