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Vibračný análny kolík Waves

Údržba

Údržba pomôcky je vďaka jej vodotesnej úprave jednoduchá. Po akcii stačí
análny kolík namydliť a opláchnuť pod tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok
patrí medzi šikovných pomocníkov pri čistení pomôcok, pretože hračky zbaví
všetkých nečistôt, a to aj tých, ktorých by ste si všimli len pod mikroskopom.
Po očistení odporúčame pomôcku osušiť a suchú ju uložiť do textilného vrecka
alebo originálnej krabičky, kde bude čakať na ďalšie erotické dobrodružstvo.
Tým, že ju budete skladovať oddelene od ostatných pomôcok tiež zabránite
tomu, aby na seba jednotlivé materiály erotických hračiek reagovali a
poškodzovali sa.

Nabíjanie

Aj keď výrobca posiela hračku z cca 1/3 nabitú, odporúčame análny kolík pred
prvým použitím nabiť na maximum, aby ste tak predĺžili životnosť akumulátora.
To urobíte tak, že jeden koniec USB kábla pripojíte k adaptéru pre sieťové
napájanie a jeho druhú stranu zapichnete do nabíjacej dierky. Tú nájdete na
zadnej strane análneho kolíka, uprostred jeho bielej časti. Zdierka je označená
písmenami DC. Nabíjanie trvá cca 120 minút a spoznáte ho tak, že kontrolka
pod ovládacím tlačidlom bliká. V momente nabitia sa rozsvieti. Na jeden záťah
vydrží hračka vibrovať cca 60 minút.

Diaľkové ovládanie poháňa jedna gombíková batéria typu CR2032. V prípade jej výmeny stačí, keď ovládač opatrne
roztvoríte pozdĺž jeho spojovacieho zvaru a novú batériu vložíte na miesto tej pôvodnej.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Na zapnutie alebo vypnutie stačí podržať tlačidlo na kolíku aj na ovládači
približne 2 sekundy. Medzi jednotlivými vibračnými programami potom môžete prepínať krátkym stlačením ovládača.

Vodeodolnosť

Análny kolík je vodotesný, takže si môžete skočiť do vane a vychutnať si blažené chvíle osamote. A keď pôjdete
nabudúce na wellness, nezabudnite si so sebou vziať kolík Waves. Vírivá vaňa okorenená vibrujúcim zadkom dokáže
s vaším libidom urobiť zázraky.

Dizajn a tvar

Análny kolík Waves pripomína vývrtku. Vďaka ergonomickému tvaru, mierne širšej špičke a výraznej pätke sa dobre
drží v ruke a ľahko sa zavádza. Celkový moderný dizajn s oválnym tvarom gombíka pôsobí 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

Hodvábne hebký silikónový materiál kolíčka si vás omotá okolo prsta. Hladké okraje vám budú pripomínať
zľadovatenú snehovú kôru.

Farba

Celkovo 9 vibračných programov vás zabaví na letnej prechádzke aj v zime pri krbe. S kolíkom Waves sa nudiť
nebudete.

Klasické vibrácie slabej intenzity1.
Klasické vibrácie strednej intenzity2.
Klasické vibrácie silnej intenzity3.
Pulzné vibrácie4.
Striedanie silných a slabších vibrácií, po ktorom nasleduje pauza5.
Zvyšovanie vibrácií6.
Sínusové vibrácie, po ktorých nasledujú 2 impulzy7.
Vibrácie, ktoré pripomínajú brnenie8.
Tri rýchle impulzy, po ktorých nasleduje pauza9.

Rozmery

Malá veľkosť kolíka Waves poteší najmä začiatočníkov, ktorí s análnou stimuláciou práve začínajú.

Celková dĺžka: 11,9 cm
Použiteľná dĺžka: 9,5 cm
Minimálny priemer pri pätke: 2 cm
Maximálny priemer kolíka: 2,8 cm
Šírka pätky: 5,6 cm
Rozmery ovládača: 6,5 × 4,5 cm
Hmotnosť kolíka: 73 g
Hmotnosť ovládača: 19 g
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