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Análny kolík na masáž prostaty Prock

Údržba

Pred aj po použitím celú pomôcku okrem uzáveru batérií umyte mydlom a
teplou vodou a nechajte vyschnúť. Dbajte na to, aby bol uzáver dôkladne
utiahnutý, inak by sa dovnútra mohla dostať voda. Dezinfekcia pomôcok
prichádza na rad ako posledný. Po umytí uzáver odskrutkujte, aby sa prípadná
vlhkosť mohla odpariť.

Nabíjanie

Znehodnotené batérie vyberajte . Výdrž batérií závisí na ich kvalite a
používaní vibrácií. Ak sú vibrácie slabé, vymeňte batériu za novú. Skúšali sme
ako dlho hračka Prock vydží vibrovať a podľa nášho testu vibruje 1 hodinu a 5
minút (použité batérie – GP batéria alkalická mikrotužková AAA). Batérie sú
drahšie, odporúčame ich rovno prikúpiť (viď. doporučené príslušenstvo na konci
stránky).

Výmena batérií:

Odskrutkujte uzáver, ktorý vystupuje z pomôcky von. Vytiahnite biely papierik, potom následne vložte batériu tak, že
koniec označený + vložte dovnútra na časť označenú tiež znakom + . Ružový obal vytiahnite a po zaskrutkovaní
krytu spustíte vibrácie silnejším stlačením čierneho tlačidla na spodnej strane pomôcky.

Vodeodolnosť

Výrobca uvádza, že vibrátor Prock je vodeodolný. Je pravda, že pod uzáverom krytu batérií nájdeme silikónové
tesnenie , ktoré zaistí základnú vodeodolnú ochranu. Pri umývaní je to dostačujúce, na veľké sprchovanie alebo
kúpanie ale nie je hračka stavaná.

Dizajn a tvar

Pripomína písmeno U, hladký bez výstupkov, jedna strana okrúhla a druhá rozšírená (placatá).

Materiál

Príjemný silikón , pružný, jemný, oba konce sú ohybné.

Rozmery

Dĺžka: 10,8 cm
Priemer jednej časti (zavádzanie do análika): 2,5 cm
Priemer strednej časti: 2,8 cm
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Priemer druhej časti: 4 cm
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