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Anální kolík pro elektrosex Load of Pleasure s erekčním
kroužkem a dálkovým ovládáním

Údržba

Údržbu vodotěsného análního kolíku zvládnete levou zadní. Před i po každých
hrátkách ho namydlete a opláchněte pod proudem teplé vody. Dezinfekce
pomůcek zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod
mikroskopem. Suchý anální kolík uložte do originální krabičky nebo textilního
pytlíčku, aby se nedotýkal ostatních pomůcek ve vašem šuplíku. Různorodé
materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Anální kolík je z výroby z části nabitý, ale před prvním orgasmem ho doporučujeme dobít do plna. Prodloužíte tím
životnost baterie. Pomůcka se dobíjí pomocí USB kabelu. Kulatý konektor zatlačíte na doraz do zaslepené zdířky s
označením DC, kterou najdete na hřbetu spodní části pomůcky, a plochý konektor zapojte do powerbanky nebo
adaptéru na mobilní telefon.
 
Nabíjení análního kolíku trvá přibližně dvě hodiny (ovládací tlačítko modře problikává) a po úplném dobití (tlačítko
konstantně svítí) pány hračka odmění cca 60 minutami rozkoše.

Ovladač pohání jedna knoflíková baterie typu CR2032, která je součástí balení. Baterii snadno a rychle vyměníte tak,
že palcem povysunete krytku na spodní straně ovladače.

Ovládání

Jednoduché ovládání hračky se rychle naučíte. Anální kolík za doprovodu modrého podsvícení zapnete i vypnete
delším podržením jediného ovládacího tlačítka. Krátkými stisky přepínáte vibrační programy a vždy se po přepnutí
posledního programu vrátíte zpátky k tomu prvnímu. Na análním kolíku si nemůžete zapnout elektroimpulzy, ty
ovládáte jenom pomocí dálkového ovladače.

Na ovladači najdete 3 tlačítka. Největším tlačítkem se znakem kolečka ovladač zapnete (tlačítko se modře rozzáří).
Krátkým stiskem tlačítka se šipkou nahoru ovládáte elektropulzy, tlačítkem se šipkou dolů přepínáte vibrační
programy. Pokud chcete anální kolík ovládat dálkově, musíte ho nejprve zapnout. Ovladačem přepínáte jen
stimulační režimy.

Vibrační režimy i elektroimpulzy se nastavují samostatně nebo dohromady, takže pánové svůj análek rozmazlí
různými kombinacemi rozkoše.

Vibrační programy

Anální kolík Load of Pleasure rozmazlí zadeček i citlivou prostatu 8 vibračně pulzními programy.

1. Klasická vibrace – nejnižší intenzita
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2. Klasická vibrace – nízká intenzita
3. Klasická vibrace – silná intenzita
4. Klasická vibrace – nejsilnější intenzita
5. Klasickou vibraci střídají rychlé pulzy
6. Rychlá pulzní vibrace
7. Klasickou vibraci střídají dva rychlé pulzy
8. Vzrůstající vibrace střídají rychlé pulzy

Voděodolnost

Anální kolík pro elektrosex Load of Pleasure má vodotěsnou úpravu, takže si orgasmus vychutnejte třeba při ranním
nebo večerním sprchování. Nezapomeňte ale, že ve vodě nesmíte zapnout elektrostimulační programy.
Ublížili byste si.

Design a tvar

Anální kolík s ovladačem působí moderním a nadčasovým dojmem. Jeho spodní část zdobí výrazné vroubky
stimulující anální stěny. Žebrování se opakuje i na rameni s ovládacím panelem ozdobeném zlatým plastovým
ornamentem ve tvaru V. Horní část análního kolíku zase análek dráždí dvě řady měkkých bodlinek. Na konci ramene
stimulujícího hráz najdete pružný erekční kroužek, který pánům zpevní a prodlouží erekci a pevně hračku zafixuje k
penisu.

Hračka se díky ergonomickému tvaru dobře drží v ruce a pánové si kromě vibrací ve svém zadečku vychutnají i
jemnou elektrostimulaci. Uvnitř análního kolíku jsou totiž důmyslně umístěné elektrody, které po celé jeho délce
přenášejí elektroimpulzy. Tím úžasně stimulují citlivou sliznici v zadečku. Dálkový ovladač hezky padne do dlaně.

Materiál

Lékařský silikon vás překvapí svým hebkým neporézním povrchem, který šetrně hýčká citlivé anální stěny a
nezpůsobuje alergické reakce na kůži. Pevné tělo análního kolíku, ozdobené zlatým plastovým prolisem, se snadno
zavádí do zadečku a efektivně dráždí prostatu.

Barva

Kombinace tajemné černé a luxusní zlaté barvy působí smyslně. Sáhnou po ní pánové, kteří touží po erotickém
experimentování a nezapomenutelném orgasmu.

Rozměry

Pomůcka se díky menšímu průměru hodí i pro začátečníky a vejde se do každého nočního stolku.

Anální kolík

Celková délka análního kolíku: 14,5 cm
Použitelná délka análního kolíku: 11,5 cm
Délka ramene k erekčnímu kroužku: 14 cm
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Maximální průměr análního kolíku: 3,3 cm
Průměr erekčního kroužku v klidu: 3 cm
Max. průměr erekčního kroužku po natažení: 8 cm
Hmotnost: 133 g

Ovladač

Celková délka: 7,5 cm
Průměr v nejširší části: 4,5 cm
Hmotnost: 17 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré
fyzické kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít
odpovědnost.
• Nebezpečí srdeční zástavy. Nepoužívat v případě, že máte kardiostimulátor, trpíte srdeční arytmií nebo jinými
srdečními problémy.
• Nepoužívat v těhotenství.
• Neměl by přijít do styku s vodou.
• Elektrody nepřikládejte na krk, spánky a současně na záda a hrudník.

www.ruzovyslon.cz
Růžový slon s.r.o. U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

