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Análny kolík Rock Swing s krúžkami a diaľkovým
ovládaním

Údržba

Čistenie vodotesného análneho kolíka budete mať hotové behom pár minút.
Pred aj po každom použití hračku starostlivo namydlite a opláchnite prúdom
vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku aj mikroskopických nečistôt,
ktoré nie sú na prvý pohľad vidieť. Po očistení análny kolík osušte a uložte ho
do textilného vrecúška alebo originálnej krabičky. Všetky erotické hračky
skladujte oddelene, aby sa ich rôznorodé materiály vzájomne nedotýkali a
nepoškodzovali sa.

Nabíjanie

Výrobca posiela pomôcku síce cca z polovice nabitú, odporúčame ju ale pred prvým použitím nabiť na maximum, aby
ste tak predĺžili výdrž aj životnosť zabudovaného akumulátora. Nabíjanie prostredníctvom priloženého USB kábla
hravo zvládnete. Magnetický koniec pripojte ku kovovým výčnelkom uprostred diaľkového ovládača alebo na
pomôcke, kde ich nájdete pod ovládacími tlačidlami. Druhý koniec potom pripojte k powerbanke alebo cez sieťový
adaptér do elektrickej zásuvky. Nabíjanie trvá cca 1,5 hodiny a počas tej doby kontrolky pod ovládacími tlačidlami
(na pomôcke aj ovládači) počas nabíjania svietia. V momente nabitia sa rozblikajú. Na jeden záťah zvládne hračka
vibrovať cca 1 hodinu.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou dvoch tlačidiel sa rýchlo naučíte. Ovládacie tlačidlo s rovnou čiarkou ovláda vibrácie
v análnom výbežku. Aby ste pomôcku aktivovali, stlačte ho a podržte po dobu cca 3 sekúnd. Akonáhle sa hračka
zapne, pod ovládacím tlačidlom sa rozsvieti červená dióda. Opätovnými, teraz už ale krátkymi stlačeniami prepínate
vibračné programy, ktoré masírujú prostatu. Akonáhle sa preklikáte k poslednému, desiatemu programu a znovu
stlačte tlačidlo, tak sa vrátite znovu na prvý vibračný režim. Keď budete chcieť vibrácie vypnúť, stačí tlačidlo podržať
po dobu cca 3 sekúnd a pomôcka sa vypne.

Úplne rovnaký postup platí aj pre ovládanie vibrácií uprostred hračky, ktoré majú za úlohu stimulovať hrádzu. Dlhým,
trojsekundovým stlačením ovládacieho tlačidla s piktogramom slnka a dúhy aktivujete vibračný motorček, schovaný
pod ovládacím panelom. Tiež sa pod tlačidlom rozsvieti červená dióda. Jeho opätovným krátkym stlačením sa
preklikáte naprieč všetkými desiatimi vibračnými programami. Po tom poslednom sa hračka rozvibruje zase na tom
prvom. Na vypnutie vibrácií už potom stačí len ovládacie tlačidlo podržať po dobu cca 3 sekúnd a hračka sa vypne.

V prípade používania diaľkového ovládača stačí, keď najskôr aktivujete pomôcku prostredníctvom ktoréhokoľvek
tlačidla na jej ovládacom paneli. Potom dlhým, trojsekundovým stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači
ho zapnite a krátkymi stlačeniami potom prepínajte vibračné programy. Dlhým podržaním akéhokoľvek tlačidla
potom ovládač vypnete a zastavíte vibrácie v pomôcke. Potom už stačí ešte vypnúť aj hračku a môžete ju schovať do
šuplíka.
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Vibračné programy

Celkom 20 vibračných programov (v každom motorku 10) ukáže mužom cestu do slastiplného raja.

Programy v análnom výbežku
1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
3. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity
4. Dlhé pulzné vibrácie
5. Krátke pomalé pulzné vibrácie
6. Krátke rýchle pulzné vibrácie
7. Pomaly vzrastajúca a klesajúca intenzita vibrácie
8. Dlhé pulzné vibrácie so vzrastajúcou intenzitou
9. Štyri rýchle pulzy vystrieda jeden dlhý
10. Štyri dlhé pulzné vibrácie vystrieda jedna krátka

Programy uprostred pomôcky (na hrádzi)
1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
3. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity
4. Dlhé pulzné vibrácie
5. Krátke pomalé pulzné vibrácie
6. Krátke rýchle pulzné vibrácie
7. Pomaly vzrastajúca a klesajúca intenzita vibrácie
8. Dlhé pulzné vibrácie so vzrastajúcou intenzitou
9. Štyri rýchle pulzy vystrieda jeden dlhý
10. Štyri dlhé pulzné vibrácie vystrieda jedna krátka

Vodeodolnosť

Análny kolík je vodotesný. Takže páni, napustite si teplú vaňu a vychutnajte si slastný relax po práci, okorenený
kvapkou vzrušujúcou masáže prostaty.

Dizajn a tvar

Ohybná, čierna pomôcka vyzerá nenápadne a na prvý pohľad by ste len ťažko uhádli, na čo slúžia. Páči sa nám
plochý a ohybný análny výbežok s vrúbkami, ktorý si páni vytvarujú podľa vlastných potrieb. Úzky análny kolík ľahko
vkĺzne do zadočka a pevné erekčné krúžky na penis a semenníky dobre držia na svojom mieste. Celkovo hračka
parádne padne do ruky, a to aj so svojim diaľkovým ovládačom, ktorý má oválny tvar.

Materiál

Parádne hladký, zamatový povrch silikónu si zamilujete. Končekmi prstov budete objavovať každý vrúbok, líniu aj
záhyb pomôcky. My si na silikónovom materiáli najviac ceníme jeho odolnosť a neporézne vlastnosti, vďaka ktorým sa
ľahko čistí.
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Farba

Elegantná čierna farba pôsobí mužne a sebavedome. Pri hrátkach oceníte aj jej praktickú stránku.

Rozmery

Vďaka svojim rozmerom sa hračka zmestí do každého šuplíka slasti.

Pomôcka

Celková dĺžka: 27 cm
Použiteľná dĺžka análneho kolíka: 10 cm
Minimálna šírka análneho výbežku: 2 cm
Maximálna šírka análneho výbežku: 3 cm
Hrúbka análneho výbežku: 1 cm
Minimálny priemer erekčného krúžku: 3,5 cm
Maximálny priemer erekčného krúžku: 5,5 cm
Minimálny priemer krúžku na semenníky: 4 cm
Maximálny priemer krúžku na semenníky: 6 cm
Hmotnosť: 91 g

Diaľkový ovládač

Celková dĺžka: 7 cm
Maximálna šírka: 3,5 cm
Hmotnosť: 45 g
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