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Vibračný análny kolík Diamond Vibe

Údržba

Po vzrušujúcom dobrodružstve potrebuje kolíček poriadne vykúpať. A pretože
je vibračný kolík vodotesný a nemá žiadne škáry, pôjde to raz-dva.
Odporúčame ho opláchnuť pod vlažnou vodou a pokojne ho trochu aj namydliť.
Dezinfekcia pomôcok je dôležitá hlavne u tých, ktoré sú určené na análne hry.
Použitím dezinfekcie docielite 100 % istotu, že si váš análny kolíček neosedlajú
náruživé baktérie.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame análny kolík nabiť. Predĺžite tým dlhú
životnosť i výdrž batérie. Nabíjaciu dierku nájdete na bočnej hrane pätky
kolíčka pod vyrytými písmenami DC. Káblik sa musí zatlačiť až na doraz. Po
pripojení do adaptéra na mobilný telefón sa na hrane pätky rozbliká biela
dióda, ktorá po nabití zostane svietiť. Kolíček je z výroby plne nabitý. Podľa
výrobcu samotné nabíjanie trvá cca 2 hodiny. Potom vydrží kolíček vibrovať cca
1,5 hodiny na maximálny výkon a až 2 hodiny pri nižšom stupni vibrácií.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou diamantu, ktorý slúži ako tlačidlo, vás nadchne. Análny kolík je vybavený cestovným
zámkom. Pre zapnutie kolíčka preto musíte stlačiť diamant a podržať ho cca 3 sekundy. Kolík sa po zapnutí rozvibruje
a na jeho hrane sa rozsvieti biela dióda, ktorá svojím svietením a blikaním kopíruje rytmus vibrácií. Potom už stačí len
krátkym stlačením vyberať medzi jednotlivými programami. Vibrácie nakoniec vypnete zase dlhším stlačením
diamantového tlačidla.

Vibračné programy

10 vibračných programov rozmazná váš análik tak, že už sa len ťažko budete chcieť vracať ku klasickým análnym
kolíčkom bez vibrácie.

Slabá intenzita vibrácií1.
Stredne silná intenzita vibrácií2.
Silná intenzita vibrácií3.
Zrýchľujúce sa krátke pulzy vyvrcholia dlhou vibráciou4.
Pomalé a dlhé pulzy5.
Rýchle a krátke pulzy6.
Tri krátke pulzy vystrieda jedna dlhá pulzná vibrácia7.
Dva krátke pulzy vystriedajú dva dlhé8.
Striedanie krátkeho a dlhého pulzu9.
Deväť krátkych pulzov vystrieda jedna dlhá pulzná vibrácia10.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Vodeodolnosť

Vodné hry s vibračným análnym kolíkom Diamond Vibe budú pekná divočina. Kolíček je vodotesný, môžete s ním
preto vyčíňať vo vani, vírivke alebo aj v sprche.

Dizajn a tvar

Čierny, ergonomicky dobre tvarovaný kolík, s trblietavým diamantom v spodnej časti, pripomína vesmírnu raketu.
Menšia aj väčšia veľkosť sa vďaka výraznej pätke dobre drží v ruke, parádne sa zavádza a v análiku nikde netlačí.
Elegantný dizajn láka oči aj ruky na preskúmavanie a hladenie.

Materiál

Hypoalergénny silikónový materiál je príjemný na dotyk a v spojení s lubrikačným gélom vkĺzne do análu skôr, než
poviete slon.

Farba

Čierna farba pretnutia jasnú septembra strieborného diamantu vás zhypnotizuje. Len ťažko odoláte pokušeniu vydať
sa do hlbín análnej rozkoše.

Rozmery

Kolíček v dvoch veľkostiach poteší začiatočníkov, pokročilých i fajnšmekrov.

Malá veľkosť

Celková dĺžka: 9,6 cm
Použiteľná dĺžka: 6,5 cm
Najširší priemer: 3,1 cm
Priemer pod pätkou: 2,1 cm
Hmotnosť: 61 g

Veľká veľkosť

Celková dĺžka: 11,3 cm
Použiteľná dĺžka: 8,2 cm
Najširší priemer (patka): 4,6 cm
Najširší priemer kolíku: 3,8 cm
Priemer pod pätkou: 2,1 cm
Hmotnosť: 88 g
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