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Vibračný análny kolík s erekčným krúžkom RoZen

Údržba

Vodotesný análny kolík opláchnite pod prúdom teplej vody a pred a po každom
použití ho dôkladne namydlite. Potom nechajte nástroj dobre vyschnúť.
Dezinfekcia pomôcok Zbavíte tak hračku všetkých baktérií, ktoré by ste si
všimli len pod mikroskopom. Stačí ho nastriekať na pomôcku, nechať chvíľu
pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec hračku len uložte do pôvodnej škatule
alebo látkového vrecka oddelene od ostatných nástrojov v zásuvke. Zabránite
tak reakcii rôznych materiálov erotických hračiek a ich vzájomnému
poškodeniu.

Nabíjanie

Vibračný análny kolík RoZen je napájaný jednou 1,5 V batériou (typ N), ktorú
nájdete v balení. Batéria nie je nabíjateľná, preto ju po vybití vymeňte za novú.
Urobíte to odskrutkovaním zlatej časti batérie, ktorá vyčnieva z pomôcky.
Vytiahnite biely papier a vložte batériu tak, aby koniec označený znakom +
ležal na časti označenej rovnakým symbolom. Po zaskrutkovaní zlatého krytu
spustíte vibrácie silnejším stlačením čierneho tlačidla, ktoré z neho vychádza.

Životnosť batérie závisí od kvality a používania vibrácií. Pri testovaní výdrže s
bežnými batériami sme namerali 2 h 25 min, pričom silné vibrácie boli približne
1 h a 45 min, potom sa intenzita vibrácií znížila. Odporúčame preto zakúpiť
náhradné batérie GP LR1 1,5 V. Ak pomôcku dlhší čas nepoužívate,
nezabudnite batérie vybrať. Zabránite tak nechcenému vybitiu.

Ovládanie

Ľahko sa rýchlo naučíte. Ľahko stlačte čierne tlačidlo na konci kolíka, aby ste zapli vibračný motor. Opakovanými
krátkymi stlačeniami jednoducho prepnete medzi rôznymi programami. Ak chcete zariadenie vypnúť, dlho podržte
ovládacie tlačidlo približne 2 sekundy.

Vibračné programy

Celkovo 7 vibračných programov zavedie mužov do orgazmického neba.

Klasické stabilné vibrácie s nízkou intenzitou1.
Klasická stabilná vibrácia strednej intenzity2.
Klasická nepretržitá vibrácia vysokej intenzity3.
Pomalá pulzná vibrácia s krátkymi impulzmi4.
Rýchla pulzná vibrácia5.
Pomalé impulzy so zvyšujúcou sa intenzitou6.
Pomalá pulzná vibrácia s dlhými impulzmi7.
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Vodeodolnosť

Análna zátka má vodotesnú povrchovú úpravu, ktorá uľahčuje jej údržbu. Neberte si ho však na vodné hrátky do
vane alebo sprchy.

Dizajn a tvar

Análna zátka pôsobí sofistikovaným dojmom. Elegantnú čiernu farbu dopĺňa zlatý detail, ktorý dodáva zariadeniu
nádych luxusu. Rozširujúca sa špička kolíka sa príjemne zasunie do zadku a dosiahne prostatu, takže si muži s
hračkou užijú intenzívne dráždenie celého análneho otvoru. Na spojnici medzi análnym kolíkom a erekčnými
krúžkami nájdete malé výstupky na masáž perinea. Hračka má hladký povrch a je príjemná do ruky.

Materiál

Hypoalergénny silikónový materiál sa skvele hodí na sexuálne hračky. Zamilujete si jeho dokonale hladký a jemný
povrch, ktorý po lubrikácii ľahko vkĺzne do zadočku.

Farba

Tajomná čierna farba vás pripraví na dobrodružstvo plné túžby a orgazmov.

Rozmery

Odporúčame, aby muži pri výbere hračky venovali pozornosť priemeru erekčných krúžkov a porovnali ho s rozmermi
svojho penisu. Takto si môžu skontrolovať, či krúžky budú pekne sedieť tak, ako majú.

Celková dĺžka análneho kolíka: 10 cm
Dĺžka bez ovládacej časti: 8 cm
Použiteľná dĺžka análneho kolíka: 6,5 cm
Minimálny priemer kolíka: 2,5 cm
Maximálny priemer kolíka: 3,8 cm
Dĺžka spojovacej časti so zárezmi: 4,5 cm
Šírka spojovacej časti: 2 cm
Priemer penisového krúžku v pokoji: 3,5 cm
Priemer krúžku semenníka v pokoji: 4 cm
Hmotnosť: 103 g
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