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Vibračný erekčný krúžok Rumble Bee

Údržba

Vodeodolná úprava krúžku uľahčuje jeho údržbu, ktorú zvládnete rýchlosťou
blesku. Pred aj po každom použití hračku poriadne namydlite a opláchnite pod
tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku aj mikroskopických nečistôt,
ktoré by ste si voľným okom nevšimli. Potom už stačí len vibračný krúžok
osušiť a uložiť ho späť do krabičky alebo textilného vrecúška tak, aby sa vo
vašom šuplíku slasti nedotýkal iných erotických pomôcok. Rôznorodé materiály
na seba často reagujú a poškodzujú sa.

Nabíjanie

Domov vám pomôcka dorazí cca z 1/2 nabitá. Pred prvým použitím ale
odporúčame krúžok nabiť na maximum. Predĺžite tým výdrž a životnosť batérie.
Nabíjanie hračky trvá cca 1,5 hodiny a počas tejto doby bliká kontrolka pod
ovládacím tlačidlom. V momente nabitia zostane dióda svietiť. Na jeden záťah
zvládne krúžok vibrovať cca 40 minút.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou jedného tlačidla sa rýchlo naučíte. Aby ste krúžok zapli, stačí tlačidlo dlho podržať na
dobu cca 3 sekúnd a on sa rozvibruje. Krátkymi stlačeniami, počas ktorých preblikne kontrolka pod tlačidlom, meníte
vibračné programy. Keď sa preklikáte k poslednému vibračnému programu, tak pri opakovanom kliknutí sa vrátite
späť na prvý vibračný režim. Na vypnutie pomôcky stačí zase ovládacie tlačidlo podržať po dobu cca 3 sekúnd.

Vibračné programy

S celkom 10 vibračnými programami sa v posteli nudiť nebudete.

1. Klasická stála vibrácia najnižšej intenzity
2. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
3. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
4. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity
5. Klasická stála vibrácia najvyššej intenzity
6. Krátke, pomaly vzrastajúce pulzné vibrácie
7. Dlhé pulzné vibrácie
8. Stredne rýchle pulzné vibrácie
9. Tri krátke pulzy vystrieda jedna dlhá vibrácia
10. Tri dlhé, pomaly vzrastajúce pulzné vibrácie

Vodeodolnosť

Vďaka vodeodolnému prevedeniu pomôcku ľahko umyjete, ale do vane si ju radšej neberte. Voda by mohla zatiecť do
nabíjacej dierky a tým celú hračku poškodiť.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Dizajn a tvar

Vďaka svojmu oválnemu tvaru a minimalistickému prevedeniu ovládacieho tlačidla vyzerá hračka celkom nenápadne.
Trochu nám pripomína vajíčko. Krúžok sa dobre drží v ruke a kvôli svojej veľkej ploche výbežku pri sexe parádne
dolieha na klitoris.

Materiál

Vibračný krúžok sa vyrába z na dotyk hladkého, matného silikónu. Ten vás nadchne svojimi neporéznymi a
hypoalergénnymi vlastnosťami, kvôli ktorým sa používa aj v zdravotníckom a kozmetickom priemysle.

Farba

Módna matne zelenomodrá farba vyzerá zaujímavo a prebudí vo vás túžbu po vzrušujúcich experimentoch.

Rozmery

Vďaka malým rozmerom vibračný erekčný krúžok Rumble Bee schováte aj do vrecka. Môžete ho mať preto všade so
sebou.

Celková dĺžka: 8,7 cm
Vonkajší priemer krúžku (v kľude): 5,1 cm
Vnútorný priemer krúžku (v kľude): 2,8 cm
Maximálny priemer krúžku (po natiahnutí): 5 cm
Hmotnosť: 58 g

Informácie o likvidácii odpadov

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické
výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho
odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a
ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od
miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty.

Dovozca a výrobca
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