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Vibračný análny kolík Butt Vibe

Údržba

Starostlivosť o kolík nie je vôbec zložitá a zvládnete ju ľavou zadnou. Stačí kolík
poriadne opláchnuť pod teplou vodou a umyť mydlom. Ako bodka na záver
dobre poslúži Dezinfekcia pomôcok , Pretože s ňou budete mať istotu, že
hračka je dokonale čistá a pripravená na ďalšie použitie.

Nabíjanie

Kolíček rozvibrujú Batérie . Stačí vložiť do ovládača 3 AAA batérie a idete. My
máme dobré skúsenosti s batériami Kodak, ktoré dlho vydrží. Páči sa nám, že
kryt na batérie je vysúvací. Nemusíte ho tak zložito pacit a zlámat si na ňom
všetky svoje nechty. Len pohodlne vysuniete, vložíte batérie a zasuniete.
Ako ľahké.

Ovládanie

Kolík sa zapína na ovládači. Tlačidlo nájdete u prípojky na kábel. Spoznáte ho podľa nakresleného symbolu pre
zapnutie / vypnutie. Stlačte tlačidlo a kolík začne vibrovať. Rovnakým tlačidlom si pohodlne prepínate programy.
Trochu nás mrzí, že sa programy prepínajú len jedným smerom. Takže ak svoj obľúbený program prejdete musíte sa
k nemu preklikať zase späť. Ak chcete kolík vypnúť, stačí tlačidlo chvíľu podržať. Akonáhle kolík zase zapnete, spustí
sa program, ktorý bol ďalší v poradí po tom, pri ktorom ste kolík vypli.

Vibračné programy

Silné vibrácie1.
Stredná vibrácie2.
Slabé vibrácie3.
Sekané rastúce vibrácie4.
Pomalé pulzy5.
Rýchle, rastúci a klesajúci vibrácie6.
Rýchle pulzy7.
Tlkot srdca8.
Silné vibrácie s krátkou pauzou9.
Slabé vibrácie s krátkou pauzou10.

Vodeodolnosť

Kolík je vodeodolný, takže ho pokojne opláchnite pod tečúcou vodou a poriadne ho umyte mydlom. Na dlhej hrátky
vo vani alebo sprche, ale stavaný nie je. Ak by sa do ovládača dostala voda, kolík by sa mohol poškodiť.

Dizajn a tvar

Kolíček má klasický kónický tvar. Úzka, zaguľatená špička sa ľahko a bezbolestne zavádza a rozširujúce sa tvar
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navyše pekne zaplní zadoček. Kvalitné prísavka slúži zároveň aj ako pätka, ktorá chráni pred uviaznutím v zadočku.
Ovládač má tvar podlhovastého kvádra. Na hornej strane, kde je umiestnené aj ovládanie, nájdete vrytú sieťovanou
štruktúru, ktorá pripomína pavúčiu sieť. Samotný ovládač je matný, ale štruktúra na ňom je lesklá.

Materiál

Kolík Butt Vibe je z lekárskeho silikónu. My vo slona silikón milujeme. Je antialergénne, hebký na dotyk a jeho údržba
je tak jednoduchá! Ovládač je z kvalitného ABS plastu.

Farba

Ako samotný kolík, tak i ovládač sú čiernej farby. Na ovládači je pridaný červený pruh, ktorý ho celý lemuje a pekne
ho tak ozdobí.

Rozmery

Veľkosť kolíka ocenia predovšetkým začiatočníci, ktoré väčšie hračky do zadočku odrádzajú. Butt Vibe je úzky a patrí
medzi kratšie análne kolíky.

Celková dĺžka: 12,5 cm
Použiteľná dĺžka: 10,5 cm
Priemer prísavky: 5 cm
Priemer najširšej časti kolíka: 3,2 cm
Hmotnosť kolíka: 82 g
Hmotnosť ovládača: 67 g
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