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Anální kolík na masáž prostaty Nexus

Údržba

Jednoduchou údržbu vodotěsné pomůcky budete mít rychle hotovou. Stačí,
když anální kolík po každém použití pořádně namydlíte a opláchnete horkou
vodou. Na očištění vroubků doporučujeme starý zubní kartáček. Dezinfekce
pomůcek zbaví hračku i drobných, mikroskopických nečistot, kterých byste si
pouhým okem nevšimli. Nakonec už stačí jen hračku rozložit na ručník a nechat
uschnout nebo ji důkladně otřít měkkým hadříkem. Osušený anální kolík vložte
do krabičky nebo textilního pytlíku a skladujte ho odděleně od ostatních
pomůcek ve vašem šuplíku slasti.

Nabíjení

I když výrobce posílá pomůcku nabitou, doporučujeme si před prvním použitím kapacitu baterie ověřit a pro jistotu
hračku nechat nabít do plna. To uděláte jednoduše tak, že odšroubujete spodní kryt vibrační patrony s ovládacím
tlačítkem. Pod ním se schovávají dva kovové plíšky, ke kterým přitisknete magnetickou koncovku USB kabelu. Druhý
konec pak připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení kontrolka bliká
zeleně, při plném nabití se rozsvítí. Nám dobití patrony trvalo cca 40 minut, po kterých pak v kuse vibrovala cca
2 hodiny. Při zapnutí vibrační patrony svítí ovládací tlačítko zeleně, v momentě, kdy ale začne baterie slábnout, dioda
se rozbliká. Tím vám patrona dává najevo svou sníženou kapacitu a brzkou potřebu opětovného nabití.

Při nabíjení si dejte záležet na správném připevnění magnetického konce USB kabelu k vibrační patroně. Přikládejte
kabel vždy tak, že si do pravé ruky chytnete vibrační patronu a kovové nabíjecí konektory budete mít na pravé
straně. USB kabel pak ke konektorům přiložte tak, aby jeho šňůra vedle směrem doleva. Když konektor přitisknete
k vibrační patroně obráceně, k nabíjení nedojde. To ale poznáte taky podle toho, že se zelená kontrolka během
nabíjení nerozbliká. Naopak zůstane zhasnutá.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka se rychle naučíte. Pro zapnutí nebo vypnutí podržte ovládací tlačítko po
dobu cca 2 vteřin. Při zapnutí se patrona spustí na prvním vibračním programu a ovládací tlačítko se rozzáří zeleně.
Jednotlivé programy přepínáte opětovným krátkým stisknutím tlačítka. Jakmile dojdete k poslednímu vibračnímu
rytmu, stiskněte znovu ovládací tlačítko a vrátíte se na začátek.

Vibrační programy

Anální kolík rozmazlí zadeček 6 vibračními programy.

Klasická stálá vibrace nízké intenzity1.
Klasická stálá vibrace střední intenzity2.
Klasická stálá vibrace vysoké intenzity3.
Pomalá pulzní vibrace4.
Středně rychlá pulzní vibrace5.
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Dlouhé pulzní vibrace „vlny“6.

Voděodolnost

Vibrační anální kolík Nexus je vodotěsný. Vychutnáte si s ním proto i parádní relax ve vaně.

Design a tvar

Na první pohled připomíná pomůcka vývrtku. Nebo možná taky trochu chobotnici. Anální kolík se dobře drží v ruce,
takže se i snadno zavádí a díky preciznímu anatomickému tvaru dolehne přesně tam, kam má. Pánové se tak můžou
těšit na smyslnou masáž prostaty a celého análku.

Materiál

Kombinace análního kolíku z pevného ABS plastu spolu s kovovou patronou působí sebevědomě a mužně. Oba
materiály vynikají svým hladkým povrchem a odolností.

Barva

Praktická černá barva vypadá elegantně. Propůjčuje pomůcce nádech tajemství a ve vás probudí touhu po dobývání
nových erotogenních zón.

Rozměry

Pomůcka se díky svým rozměrům dobře drží v ruce a skvěle doléhá na prostatu.

Délka: 13,5 cm
Délka prostřední části: 9,3 cm
Délka menších částí dole: 5 cm
Průměr prostřední části u špičky: 2,2 cm
Průměr prostřední části rozšířené: 2,5 cm
Průměr menších částí dole: 1,5 cm
Délka vibračního motorku: 7 cm
Průměr vibračního motorku: 1,3 cm
Hmotnost: 104 g
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