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Análny kolík na masáž prostaty P-Wand

Údržba

Údržba je jednoduchá. Po použití mašinku dôkladne umyte mydlom a teplou
vodou. Dezinfekcia pomôcok sa parádne hodí na údržbu. Vyčistí vaše hračky a
zbaví ich všetkých baktériu a breberek. Potom už len nechajte oschnúť a
uskladnite oddelene od ostatných pomôcok (tie sa nesmie priamo dotýkať,
materiály by mohli reagovať). Ideálne je originálny obal. Pred každým
použitím P-Wand len opláchnite teplou vodou a choďte sa na to!

Ovládanie

Ovládanie hračky P-Wand je jednoduché. Vibrácie jednoducho prepínate dvoma
tlačidlami. Je napájaný na 2 AA batérie (tužkové) s napätím 1,5 V. Obrázok na
ovládanie vás navedie, ako správne vsunúť AA batérie. Vibračný motorček, ho
na fotkách vidíte ako strieborný valček, uvidíte v hornej časti. Presne tam sú
vibrácie najsilnejšie. Vyberte si zo 4 stupňov intenzity vibrácií, najvyšší stupeň
je už dosť silný.

Vibračné programy

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – nízka intenzita 2.
Klasické vibrácie – stredná intenzita 3.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita4.

Vodeodolnosť

Výrobca na obale píše, že je P-Wand vodeodolný. Vidíme, že obe kritické miesta sú na prvý pohľad dobre utesnená –
ovládač batérií má silikónové tesnenie pod uzáverom ao prívodný káblik je tiež dobre postarané. Ale výrobcom moc
neveríme a radšej si to testujeme sami. Krátke namáčanie pod tečúcou vodou P-Wand prežil, vlhkosť sa dovnútra
nedostala. Ale na veľké namáčanie stavaný nie je a kúpeľ vo vode by asi neprežil.

Materiál

Gélový, pružný a ohybný, ale v porovnaní s bežnými vibrátormi a krúžkami trochu tvrdšie, inak by sa zle zavádzal.
Pevnosť materiálu má svoj dôvod. Pri stimulácii lepšie nájdete ten správny bod. S mäkkou pomôckou by to tak
dobre nešlo.

Farba

Telo mašinky je sivé, priehľadné, skrz je vidieť vibračný motorček. Ovládanie je tiež sivé. Šedá je typická farba
tieňov vzniknutá zmesou svetla a temnoty, ale nemusíte sa báť, P-Wand nehryzie.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Rozmery

Dĺžka bez ovládania: 14 cm
Priemer užšej časti určenej pre zavádzanie: 1,7 cm
Priemer strednej časti: 2,5 cm
Priemer rukoväte: 1–2 cm
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