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Vibračný erekčný krúžok Silicone Rabbit

Údržba

Údržbu budete mať vďaka vodeodolnému prevedeniu zvládnutú behom
chvíľky. Stačí krúžok namydliť a opláchnuť pod vlažnou vodou, potom krúžok
osušte a nechajte uschnúť. Dezinfekcia pomôcok sa hodí ako pomyselná
čerešnička na torte vašej starostlivosti o erotické pomôcky, pretože zlikviduje
aj tie najmenšie nečistoty, ktoré by ste si sami nevšimli.

Nabíjanie

Krúžok napájajú 3 gombíkové batérie typu LR44. Na bočnej strane hlavičky
králika nájdete plastový uzáver, ktorý pootočením otvoríte. Podľa nákresu vo
vnútri potom vložíte batérie a uzáver zase zatvorte.

Výrobca dodáva v balení s krúžkom 6 ks batérií (2 sady). Nemusíte si ich preto
hneď prikupovať.

Pri testovaní sme zistili, že krúžok zvládne vibrovať cca 1,5 hod. na jeden záťah. Potom sa začne sám vypínať a aj po
opätovnom zapnutí už vibruje len slabo a sotva pár minút.

Vo chvíľach, kedy nebudete krúžok používať, odporúčame batérie z krúžku vytiahnuť, aby sa zbytočne nevybíjali.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie si zamilujete. Vibrácie sa zapínajú, prepínajú aj vypínajú malým tlačidlom, ktoré nájdete medzi
ušami králika na hornej strane. Na zapnutie a prepnutie programov stačí krátke stlačenie tlačidla. Dlhším podržaním
krúžok vypnete. V niektorých polohách sa môžu programy prepínať samy.

Vibračné programy

Zo 4 vibračných programov v 3 stupňoch intenzity si vyberiete svoj obľúbený režim, na ktorý nedáte dopustiť.

Vibrácie:

stupeň klasická vibrácia - nízka intenzita1.
stupeň klasická vibrácia – stredná intenzita2.
stupeň klasická vibrácia - vysoká intenzita3.

Pulzy:

Postupne zvyšujúca sa intenzita vibrácií4.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Pravidelné dlhšie pulzy5.
Pravidelné kratšie pulzy6.
Kombinácia: 3 kratšie pulzy + 1 dlhšia7.

Vodeodolnosť

Krúžok je vodeodolný, takže jeho údržbu zvládnete raz dva počas chvíľky. Na vodné šantenie vo vírivke ale nie je
stavaný.

Dizajn a tvar

Designovo podarený erekčný krúžok s výbežkom na klitoris v tvare dlhých králičích uší púta pozornosť. Pružné ušká
sú ohybné do všetkých strán. Krúžok sa dobre drží v ruke, takže ho ľahko nasadíte.

Materiál

Na dotyk hebký a pružný chirurgický silikón si obľúbite kvôli jeho kvalitnému neporéznemu prevedeniu, ktoré
uľahčuje údržbu.

Farba

Hravá fialová farba nabáda k oživeniu hier a novým experimentom.

Rozmery

Rozmery erekčného krúžku Silicone Rabbit vyhovujú hlavne mužom s priemernou veľkosťou penisu.

Priemer maximálne natiahnutého krúžku: 5,5 cm
Priemer nenatiahnutého krúžku: 3 cm
Šírka hlavičky: 3,5 cm
Dĺžka hlavičky: 6 cm
Hmotnosť: 42 g
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