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Rozťahovací análny kolík XPander

Údržba

XPander je šikovne riešený. Vibračné patrónu môžete vybrať, to preto, aby ste
kolík mohli bez starostí a dôkladne umyť. Predsa len análne hračky potrebujú
dôkladnejšie opláchnutie. So 100% očistením vám pomôže Dezinfekcia
pomôcok .

Nabíjanie

K tomu, aby sa kolík rozvrněl potrebuje šťavu. Tú mu hravo dodajú Batérie . Do
kolíka patria dve mikrotužkové AAA batérie.

Ovládanie

Ovládanie kolíka je vďaka jedinému tlačidlu tak jednoduché. Jeho stlačením sa kolík rozvrní vždy na vibračnom
programu č. 1. Ďalším stlačením prepínate medzi programami. Patrónovi vypnete podržaním tlačidla po dobu
3 sekúnd.

Vibračné programy

Vyberte si z 5 vibračných a pulzných programov:

Klasické vibrácie – slabší jemné vibrácie1.
Klasické vibrácie – silné vibrácie2.
Pulzné vibrácie – rýchlo za sebou idúce silné pulzy3.
Pulzné vibrácie – striedanie 2 slabých pulzov s jedným silným4.
Pulzné vibrácie – postupné pridávanie vibrácií, na ktorej vrchole sú 3 silné pulzy, po ktorých vibrácie slabnú a5.
dole nasledujú ďalšie 2 silné pulzy. Cyklus vĺn s pulzy sa opakuje.

Vodeodolnosť

Ako celok neodporúčame kolík namáčať. Ak milujete vodné hrátky, použite XPander vo vode alebo v sprche bez
vibračnej patróny. Ale dávajte pozor, nech sa vám gél pri zavádzaní nezmyje, kolík by sa mohol horšie zavádzať.

Dizajn a tvar

V luxusnej krabičke s magnetickým zatváraním nájdete elegantne uložený Xpander. Tvarom nám pripomína
pištoľku – v špičke úzky pre ľahké zavedenie. Rukoväť kopíruje tvar hrádze.

Materiál

Hebký, mäkký a napriek tomu pevný zdravotne nezávadný Silikomed. Povrch je akoby gumovější.
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Farba

Čierna farba – tá najlepšia pre análne hračky.

Rozmery

Celková dĺžka kolíka: 14,8 cm
Použiteľná dĺžka kolíka: 9,5 cm
Použiteľná šírka kolíka: 4,4 cm
Použiteľná šírka kolíka po stlačení: 3,2 cm
Dĺžka stopky: 2,6 cm
Dĺžka rukoväte: 8,4 cm
Hmotnosť: 107 g
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