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Análny kolík na masáž prostaty Rude Boy

Údržba

Umyte po a pred použitím silikónovej časti mydlovou vodou a nechajte
uschnúť . Dezinfekcia pomôcok odstráni všetky nečistoty.

Nabíjanie

Vajíčko je napájané jednou 1.5V batériou (typ N). Je súčasťou balenia, nie je
nabíjací. ZNEHODNOTENÉ batérie vyberajte . Výdrž batérií závisí na ich
kvalite a používaní vibrácií. Ak sú vibrácie slabé, vymeňte batériu za novú. U
nás v predajni máme tento typ batérií - GP LR1 1.5V (súčasťou balenia už
batérie sú sú).

Výdrž batérií : podľa nášho testu vibruje 2 hodiny a 33 minút (použité batérie – GP LR1 1.5V).
Po hodine vibrácie začne slabnúť cca o 20% , o ďalšiu hodinu je vibrácia slabšia cca o 70% a po 20 minútach sa
Rude-Boy vypne úplne.

Výmena batérií:
Odskrutkujte časť vibračného vajíčka, ktoré vystupuje z pomôcky von. Vytiahnite biely papierik , potom
následne vložte batériu tak, že koniec označený + vložte dovnútra na často značenú tiež znakom + .
Po zaskrutkovaní krytu spustíte vibrácie silnejším stlačením čierneho tlačidla na spodnej strane pomôcky.

Ovládanie

Zapnutie vibrácií nastavíme menším čiernym tlačidlom. Môžeme si nastaviť 3 stupne vibrácií (od najslabšej po
silnejšie) prepínaním tlačidla.

Vibračné programy

1. Klasické vibrácie v 3 stupňoch intenzity
2. 4 pulzné programy (rôzne nastavenia)

Pulzné programy :
1. pulzovanie v krátkych intervaloch s dlhším intervalom (rýchle striedanie pulzov a dlhšie vibrácie)
2. pulzovanie v stredne krátkych intervaloch (rýchlejšie striedanie vibrácie a pauzy)
3. pulzovanie v dlhom intervale s krátkou vibráciou (dlhé striedanie vibrácie s krátkou)
4. pulzovanie v krátkych intervaloch (najrýchlejšie striedanie vibrácie a pauzy)

Dizajn a tvar

Vonkajšia silikónová časť pripomína písmeno U, na širšom konci je 7 menších výstupkov na príjemnejšie dráždenie.
Celkovo stredne veľká pomôcka, pri prvom použití môže byť zavedenie trochu nepríjemné, ale chce to iba trochu
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cviku.

Materiál

Mäkký klinický silikón . Je pružný, ale zároveň pevný, jemný a taktiež antialergénny. Na prvý dotyk sa môže zdať
tvrdý, ale pri používaní oceníte, že pomôcka nikam neuhýba a dráždi presne tam kde chcete.

Farba

Hračka má čiernu nepriehľadnú farbu. Vibračné vajíčko je zlaté s čiernym zapínaním.

Rozmery

Dĺžka: 12,3 cm
Priemer jednej časti (zavádzanie do análika): 2,5 cm
Priemer strednej časti: 2,7 cm
Priemer druhej časti: 3,4 cm
Hmotnosť: 184 g
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