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Vibračný análny kolík Slim

Údržba

Kolík môžete umývať pod tečúcou vodou s použitím mydla. Dezinfekcia
pomôcok – vzhľadom k prostrediu, v ktorom sa análny kolík používa (konečník),
odporúčame častejšie dezinfekciu špeciálnymi prostriedkami určenými na
údržbu erotických pomôcok.

Nabíjanie

Skúšali sme nechať análny kolík bez prestávky vibrovať. Výdrž batérií
(obyčajný základný typ, najlacnejšie, ktoré sú bežne k dostaniu) je cca 10–12
min (veľmi silné vibrácie). Pri nastavení vibrácií na nižšiu intenzitu vydrží 15–20
min. Testovali sme naše batérie z predajne (jedná sa bežný lacný model v cene
cca 15 Sk / ks), batérie priložené v balení môžu vydržať inú dobu.

Kryt v spodnej časti sa odskrutkuje (proti smeru hodinových ručičiek). Batérie
sa vloží tak, aby znamienko + bolo smerom nahor (na každej batérii viditeľne
označené). Potom kryt opäť zaskrutkujeme (v smere hodinových ručičiek) a
menším kolieskom dole v smere hodinových ručičiek spustíme a nastavíme
intenzitu vibrácií.

Vodeodolnosť

Análny kolík Slim je vodeodolný – u uzáveru batérií má silikónové tesnenie. Možno ho preto po utiahnutí krátko
umývať pod tečúcou vodou, na veľké kúpele a namáčanie však nie je vhodný.

Dizajn a tvar

Špička kolíka Slim je menšieho priemeru, zaguľatená. V strednej časti sa rozširuje viď. foto. Patka v spodnej časti
slúžia na uchopenie pri zavádzaní. Vo spodu pätky je kryt na vkladanie batérií. Vnútri kolíka je vibračný motorček,
je pekne vidieť. Pätka (rozšírená spodná časť) zloží k ľahkému uchopenie a zamedzenie uviaznutie vnútri tela. Kolík
nemá prísavku.

Materiál

Je z mäkkého a ohybného gélového materiálu. Špička sa dá ohýbať, dole je pevný. Napriek tomu, že je kolík
pružný, dobre drží tvar. Na povrchu je jemný, hladký a príjemný na dotyk.

Farba

Transparentná bledo modrá, priehľadná.
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Rozmery

Dĺžka kolíka vr. ovládanie: 11,1 cm
Dĺžka bez ovládania: 9,6 cm
Priemer vrchnej časti: 0,9 cm
Priemer strednej časti: 2,2 cm
Dĺžka pätky: 6 cm
Hmotnosť: 48 g
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