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Vibračný análny kolík Smooth Fantasy

Údržba

Údržba vám zaberie len pár minút. Vďaka vodotesnému prevedenie kolíku ho ľahko
vyčistíte pomocou jemného mydla a vody. Dezinfekcia pomôcok dotiahne čistenie
pomôcky k dokonalosti. Stačí ju nastriekať na povrch kolíka, minútku nechať pôsobiť
a potom opláchnuť.

Nabíjanie

Z výroby je kolík nabitý cca na 70%, ale aby ste predĺžili životnosť batérie,
odporúčame kolík pred prvým použitím dobiť doplna. To vám zaberie cca 1,5 hod.
Potom zvládne kolík vibrovať až 2 hodiny. Nabíjanie prebieha pomocou USB kábla,
ktorý zasuniete do nepatrnej zdierky pri hlavnom tlačidla. Poriadne tam konektor
zastrčte. Druhý koniec kábla potom pripojte cez adaptér do elektrickej zásuvky. Pri
napájaní bliká tlačidlo modro, po nabití nepretržite svieti.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte, pretože sa análny kolík ovláda len jedným
tlačidlom. Zapnete ho tak, že tlačidlo podržíte cca 3 sekundy. To isté urobíte pri
vypnutí. Krátkymi stlačeniami potom prepínate vibračné programy.

Vibračné programy

Celkom 7 vibračných programov vás po ranu príjemne vzpruží a večer unaví.

Slabé vibrácie1.
Silnejší vibrácie2.
Najsilnejšie vibrácie3.
Stupňujúci sa krátke vibrácie4.
Krátke pulzné vibrácie5.
Rýchlejšie pulzné vibrácie6.
Tri dlhší pulzy a štvrtá dlhá vibrácie7.

Vodeodolnosť

Vibračný análny kolík Smooth Fantasy je plne vodotesný. Môžete si s ním preto vhupnúť do vane alebo vírivky.

Dizajn a tvar

Anatomický tvar kolíka pripomína balistickú strelu. Kruhovitá pätka sa dobre drží a ľahko sa s ňou manipuluje pri
zasúvaní aj vysúvaní kolíka. Úzka špička uľahčuje zavádzanie, pretože postupne rozťahuje análik. Celkovo pôsobí
kolík minimalisticky a elegantne.

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

Materiál

Hladký, silikónový materiál vás oslní svojou hebkosťou a hypoalergénnymi vlastnosťami. S kvapkou gélu vkĺzne do
zadočku skôr, než poviete slon.

Farba

Zamatovo čierna farba pohltí všetky vaše túžby a premení ich na skutočnosť.

Rozmery

Vibračný análny kolík Smooth Fantasy v dvoch veľkostiach poteší mierne pokročilých aj skúsených.

Malý:

Celková dĺžka: 10,9 cm
Použiteľná dĺžka: 8,9 cm
Šírka najširšej časti: 3,6 cm
Šírka stojančeku: 5,1 cm
Hmotnosť: 87 g

Veľký:

Celková dĺžka: 14 cm
Použiteľná dĺžka: 12 cm
Šírka najširšej časti: c4,4m
Šírka stojančeku: 5,5 cm
Hmotnosť: 149 g
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