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Vibračný análny kolík Prostate Jet

Údržba

Po každom použití kolíček namydlite a opláchnite pod prúdom teplej vody.
Dezinfekcia pomôcok vám pomôže dotiahnuť čistenie k 100% dokonalosti,
pretože vás zbaví všetkých (aj tých mikroskopických) nečistôt. Stačí nastriekať,
nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Potom už len análny kolík uložte
napríklad do vrecúška alebo krabičky oddelene od ostatných pomôcok
v šuplíku a tešte sa na ďalšiu spoločnú jazdu.

Nabíjanie

Análny kolík poháňa jedna AAA batéria, ktorú zasuniete do kolíčka po
odskrutkovaní krytu s ovládacím tlačidlom. Než to ale urobíte, musíte z dutinky
odstrániť stočenú fóliu, ktorá chráni pri preprave kovové konektory vo vnútri
pomôcky. Keby ste to neurobili, tak by sa análny kolík, po zasunutí batérie
dovnútra, nezapol.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zmáknete aj so zaviazanými očami. Aby ste kolíček zapli alebo vypli, musíte ovládacie tlačidlo
podržať po dobu cca 2 sekúnd. Análny kolík má len jednu vibráciu, preto pri hrách nemusíte riešiť žiadne prepínanie a
hľadanie toho najlepšieho vibračného programu.

Vibračné programy

Vibračný análny kolík Prostate Jet vás poteší iba jedným vibračným programom, ktorý ponúka klasickú vibráciu
strednej intenzity.

Vodeodolnosť

Vibračný análny kolík Prostate Jet je vodotesný. Pokiaľ si radi doprajete vodné radovánky, stane sa z vás nerozlučná
dvojka, ktorá to roztočí vo vani, v sprche alebo aj vo vírivke.

Dizajn a tvar

Čierny análny kolík s anatomicky rozšírenou špičkou na dráždenie prostaty a výraznou pätkou, ktorá pripomína kotvu,
skvele padne do ruky. Preto sa hravo zavádza a dobre drží. Z pätky uprostred vyčnieva ovládacie tlačidlo.

Materiál

Kvalitný silikón, z ktorého sa kolík vyrába, si zamilujete. Po jeho hladkom povrchu budete kĺzať končekmi prstov ako
po jemnej pokožke ženského tela.
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Farba

Tajomná čierna ukazuje vášeň a odvahu, ktorá rozprúdi v žilách krv a povzbudí túžbu k hrátkam.

Rozmery

Svojou veľkosťou padne tak akurát do ruky a poteší každú pánsku prostatu.

Celková dĺžka: 12,2 cm
Použiteľná dĺžka: 7,9 cm
Priemer v najširšej časti: 2,8 cm
Priemer špičky: 1,5 cm
Priemer pätky: 7,9 cm
Hmotnosť: 69 g
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