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Vibračný análny kolík Probe

Údržba

Kolík Probe má vodoodolnú úpravu, preto nad jeho údržbou strávite minimum
času. Po akcii ho opláchnite pod tečúcou vodou s kvapkou mydla a osušte
jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok zbaví pomôcku i skrytých nečistôt.
Suchý kolík uložte do originálneho obalu alebo textilného vrecka, aby na seba
materiály ostatných hračiek nemohli vzájomne pôsobiť a poškodiť sa.

Nabíjanie

Kolík prišiel z výroby nabitý zhruba z jednej tretiny, ale pred prvým použitím
odporúčame hračku nabiť doplna. Šetríte tak batériu pomôcky a jej životnosť.

Výrobca uvádza, že nabíjanie trvá hodinu, a my sme po otestovaní hračky došli
k rovnakému číslu. USB kábel zatlačte do zaslepenej zdierky vedľa ovládacieho
panela a jeho opačný koniec zapojte do nabíjacieho adaptéra. To, že sa kolík
nabíja, spoznáte podľa blikajúce červené kontrolky, ktorá po dokončení
nabíjacieho procesu zostane svietiť. Na najsilnejší vibrácie vydrží pomôcka
v prevádzke zhruba 25 minút, pri tých slabších to zvládne 45 minút.

Ovládanie

Ovládanie je jednoduché ako facka. Vibračný kolík sa ovláda len jedným tlačidlom a pomôcku zapnete aj vypnete
jeho dlhším stlačením. Vibračné programy prepínate krátkym stláčaním tlačidla.

Vibračné programy

Z bohatej ponuky dvanástich vibračných programov si vyberte svoj obľúbený.

Klasická vibrácie – nízka intenzita1.
Klasická vibrácie – stredná intenzita2.
Klasická vibrácie – vysoká intenzita3.
Rýchle pulzy4.
Pomalé pulzy5.
Rýchlo plynulo sa zvyšujúce pulzy6.
Sínusoida – plynule sa znižujúca a zvyšujúce vibrácie7.
Štyri kratšie pulzy a dva dlhšie8.
Tri kratšie pulzy a dva dlhšie9.
Striedajúce sa slabšie a silnejšie vibrácie10.
Postupne sa skracujúce pulzy11.
Rýchlo za sebou idúce pulzy a dve krátke vibrácie12.
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Vodeodolnosť

Análny kolík má vodoodolnú povrchovú úpravu, takže ho môžete ľahko udržiavať v hygienickej čistote.

Dizajn a tvar

Análny kolík Probe svojim dizajnom pripomína vývrtku na víno. Tento krásavec vám síce fľašu s lahodným mokom
neotvorí, ale vďaka svojmu oválnemu tvaru ľahko vkĺzne do zadočku. Hračka sa dobre drží v ruke a široká pätka
uľahčuje zavádzanie kolíka. V spodnej časti pätky nájdete tiež ovládací panel olemovaný plastovým prúžkom
v zlatej farbe.

Materiál

Silikón patrí medzi neporézne materiály, ktoré sa používajú aj v zdravotníctve. Vďaka jeho hebkosti bude zadoček
v tej najlepšej starostlivosti.

Farba

Matná čierna farba evokuje moc a vzrušenia. Nechajte sa uniesť na dráždivých vlnách slasti.

Rozmery

Veľkostne je kolík tak akurát do ruky. Vďaka svojim rozmerom sa zmestí do každého kufríka a hrátky si tak môžete
užiť kdekoľvek.

Celková dĺžka: 9,7 cm
Použiteľná dĺžka: 7,6 cm
Priemer v najširšej časti: 2,9 cm
Priemer v najužšej časti: 1,5 cm
Šírka pätky: 8,3 cm
Hmotnosť: 72 g
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