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Vibračný análny kolík Stinger

Údržba

Kolík po každom použití dôkladne umyte. Pred umývaním z neho pre istotu
vytiahnite vibračné patrónu. Zo začiatku s tým môžete mať trochu problémy,
drží tam fakt pevne, ale prichytená napevno tam nie je. Zatlačte prstami pätku
a dlaňou druhej ruky špičku kolíka proti sebe, kým patróna nevykukne. Potom
za ňu silno zatiahnite a je vonku. Umývanie kolíka teraz bude úplná hračka.

Po umytí ho nechajte uschnúť a zasuňte naspäť patrónovi tlakom dlaňou ruky.
Zistili sme, že je najlepší z patróny vytiahnuť baterku, aby sa pri tlaku na
tlačidlo nezapínal vibrácie Dezinfekcia pomôcok očistenie doladí do
úplného konca.

Nabíjanie

Análny kolík Stinger poháňa jedna mikrotužková batérie AAA, ktorá v kuse
pri najintenzívnejším režime vibrácií zvládne kolíček poháňať cca 1 hodinu. Po
vybití potom stačí batériu jednoducho vymeniť za novú.

Ovládanie

Ovládanie hravo zvládnete. Vibrácie zapnete krátkym stlačením tlačidla na patróne. Opakovanými stlačením tlačidla
potom prepínate medzi vibračnými programami. U 5. vibračného programu stlačením tlačidla vibrácie vypnete.

Osobne by sme ocenili, keby sa kolík zapínal a vypínal dlhým stlačením tlačidla. Pretože by ste sa kvôli vypnutiu
nemuseli preklikávať všetkými vibračnými programami.

Vibračné programy

Váš zadoček bude hýčkať celkom 5 vibračných programov.

Klasická, stredne silná vibrácie1.
Klasická silná vibrácie2.
Krátke pulzy3.
Tri po sebe idúce pulzy sa zvyšujúcou sa silou4.
Sila vibrácií pripomína sínusoidu s dvoma krátkymi pulzmi v najvyšších a najnižších bodoch5.

Vodeodolnosť

Análny kolík bohužiaľ nie je vodotesný. Odporúčame preto pred umývaním najprv vytiahnuť vibračné patrónu tak,
aby sa do nej nedostala voda. Napáchala by vnútri patróny veľkú neplechu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Dizajn a tvar

Kolík začína úzkou špičkou, ktorá pomáha jednoduchému zavádzania. Cestou nižšie sa priemer kolíka postupne
zväčšuje, aby zo zadočku nevypadol. Po širokej časti nasleduje krátka tenká stopka. Na konci kolíka čaká pätka, ktorá
tvarom pripomína kotvu. Tá kolíčku zabráni, aby zapadol hlboko do vášho zadočku. Zároveň sa za pätku kolík dobre
drží. Zo spodnej strany pätky vykukuje vibračné patróna s tlačidlom pre ovládanie.

Na jednej strane sa nám páči kompaktné prevedenie kolíka, na druhú nám ale príde nešikovné, že patróna prekáža
pri sedení a ležaní.

Materiál

Pomôcky zo silikónu považujeme za tie najkvalitnejšie. Na dotyk pripomínajú hladkú pokožku alebo hodvábu.

Farba

Temne čierna farba vo vás prebudí túžbu okúsiť zakázané ovocie. Okrem toho čiernu farbu výrobcovia análnych
pomôcok volí z čisto praktických dôvodov. Nič na nej nie je vidieť.

Rozmery

Kolík je síce dlhý, ale nijako extra široký, takže si ho v menšej veľkosti zvládnu zasunúť aj úplní začiatočníci. Hodí sa
pre uvoľnenie pred análnym sexom alebo ako prvý krok do sveta análny stimulácie. Väčší model naopak poteší
skúsenejší jedinca.

Malý:

Celková dĺžka: 13 cm
Použiteľná dĺžka: 9 cm
Maximálny priemer: 2,7 cm
Hmotnosť: 72 g

Veľký:

Celková dĺžka: 15 cm
Použiteľná dĺžka: 11 cm
Maximálny priemer: 3 cm
Hmotnosť: 103 g
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