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Fun Factory NOS vibračný erekčný krúžok

Údržba

Vodotesná úprava krúžku uľahčí údržbu, ktorú zvládnete behom pár minút. Po
každom použití odporúčame pomôcku namydliť a dôkladne opláchnuť vodou.
Dezinfekcia pomôcok pomôže dotiahnuť čistenie hračky k dokonalosti. Potom
už stačí len vibračný krúžok osušiť a uložiť späť do krabičky alebo textilného
vrecúška tak, aby sa vo vašom šuplíku slasti nedotýkal iných erotických
pomôcok. Vzájomná interakcia rôznorodých materiálov môže jednotlivé hračky
poškodiť.

Nabíjanie

Výrobca posiela vibračný krúžok z polovice nabitý. My však odporúčame
pomôcku pred prvým použitím dobiť do plna, aby ste tak predĺžili životnosť jej
akumulátora. Pred prvým nabíjaním musíte hračku odomknúť. To urobíte tak,
že ovládací panel stlačíte a podržíte po dobu cca 4 sekúnd. Krúžok potom 2×
zavibruje, rozsvieti bielu diódu a odomkne sa. Prvé nabíjanie trvá cca 2 hodiny,
každé ďalšie už však zaberie len 1 hodinu, po ktorej vám vydrží hračka vibrovať
cca 45 minút v kuse na tú najsilnejšiu intenzitu vibrácií. Počas nabíjania biela
kontrolka pomaly bliká. V momente, keď dióda zhasne, je krúžok nabitý a
pripravený vyraziť s vami za dobrodružstvom.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Pred odoslaním výrobcu krúžok zamkol cestovným zámkom. Na jeho
odomknutie stačí, keď čierny ovládací panel podržíte stlačený po dobu 4 sekúnd. Potom krúžok dvakrát zavibruje,
rozsvieti bielu diódu a odomkne sa. Pokiaľ by ste chceli pomôcku znovu uzamknúť, stačí opäť rovnaký postup
zopakovať.

Pre zapnutie krúžku poriadne stlačte ovládací panel na dobu cca 1 sekundy a hračka začne vibrovať na prvom stupni
vibrácií. Počas vibrovania svieti biela dióda uprostred ovládacieho panelu. Silikónový krúžok je veľmi mäkký, preto ho
pri ovládaní vždy silno stlačte.

Krátkymi stlačeniami si potom zmeníte vibračné režimy. Pokiaľ dôjdete až k piatemu vibračnému režimu, po
opätovnom stlačení panelu sa pomôcka vypne.

Pokiaľ budete chcieť pomôcku vypnúť pri prvom až štvrtom stupni vibrácií, stačí, keď ovládací panel stlačíte a
podržíte ho po dobu cca 1 sekundy.

Vibračné programy

Celkom 5 vibračných programov vám spríjemnia spoločné hrátky s partnerom.
Klasické vibrácie nízkej intenzity1.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Klasické vibrácie strednej intenzity2.
Klasické vibrácie vysokej intenzity3.
Klasické vibrácie najvyššej intenzity4.
Striedanie vibrácií a pulzov v 5 minútovom intervale5.

Vodeodolnosť

Vibračný krúžok NŌS má vodotesnú úpravu. Môžete ho tak zapojiť do hrátok aj počas relaxu vo vírivke alebo pri
rannom sprchovaní.

Dizajn a tvar

Inovatívny design krúžku bol špeciálne navrhnutý tak, aby cielene stimuloval pri sexe oboch partnerov. Svojím
tvarom krúžok trochu pripomína zajačika. V jeho vnútornom priemere si ale všimnete anatomické vykrojenie, vďaka
ktorému krúžok vytvára tlakové body pre intenzívnu stimuláciu. Premyslené tvarovanie tiež uľahčuje nasadenie aj
zloženie hračky, ktorá počas hrátok skvele drží na mieste. Dva výbežky na klitoris majú medzi sebou medzeru, ktorá
vyzerá ako kvapka vody. Toto tvarovanie vie zovrieť špičku klitorisu zo strán. Stimulácia je potom pre ženu
intenzívnejšia a dochádza tiež k rýchlejšiemu orgazmu. Celkovo sa krúžok dobre drží v ruke kvôli svojej mušej váhe.

Materiál

Kvalitný silikónový materiál, ktorý je na dotyk hebký ako zamat, si zamilujete pre jeho hypoalergénne a neporézne
vlastnosti. Ovládací panel z plastu pripomína hladké sklo.

Farba

Zeleno-modrá farba hlbokého oceánu vás zvezie na vlnách rozkoše. Zatúžite po tesnom objatí s partnerom, pri
ktorom splyniete v jedno telo, dušu aj myseľ.

Rozmery

Vďaka malým rozmerom krúžok schováte do vrecka alebo kabelky.

Celková dĺžka: 8 cm
Dĺžka výbežkov: 2,4 cm
Vonkajší priemer krúžku (v kľude): 4,2 cm
Vnútorný priemer krúžku (v kľude): 3,5 cm
Hmotnosť: 35 g
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