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Vibrační erekční kroužek Rumble Bee

Údržba

Voděodolná úprava kroužku usnadňuje jeho údržbu, kterou zvládnete rychlostí
blesku. Před i po každém použití hračku pořádně namydlete a opláchněte pod
tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku i mikroskopických nečistot,
kterých byste si pouhým okem nevšimli. Pak už stačí jen vibrační kroužek
osušit a uložit ho zpátky do krabičky nebo textilního pytlíku tak, aby se ve
vašem šuplíku slasti nedotýkal jiných erotických pomůcek. Různorodé
materiály na sebe často reagují a poškozují se.

Nabíjení

Domů vám pomůcka dorazí cca z 1/2 nabitá. Před prvním použitím ale
doporučujeme kroužek nabít na maximum. Prodloužíte tím výdrž a životnost
baterie. Nabíjení hračky trvá cca 1,5 hodiny a během této doby bliká kontrolka
pod ovládacím tlačítkem. V momentě nabití zůstane dioda svítit. Na jeden
zátah zvládne kroužek vibrovat cca 40 minut.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka se rychle naučíte. Abyste kroužek zapnuli, stačí tlačítko dlouze podržet
na dobu cca 3 vteřin a on se rozvibruje. Krátkými stisky, během kterých problikne kontrolka pod tlačítkem, měníte
vibrační programy. Když se proklikáte k poslednímu vibračnímu programu, tak při opakovaném kliknutí se vrátíte
zpátky na první vibrační režim. Pro vypnutí pomůcky stačí zase ovládací tlačítko podržet po dobu cca 3 vteřin.

Vibrační programy

S celkem 10 vibračními programy se v posteli nudit nebudete.

1. Klasická stálá vibrace nejnižší intenzity
2. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
3. Klasická stálá vibrace střední intenzity
4. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
5. Klasická stálá vibrace nejvyšší intenzity
6. Krátké, pomalu vzrůstající pulzní vibrace
7. Dlouhé pulzní vibrace
8. Středně rychlé pulzní vibrace
9. Tři krátké pulzy vystřídá jedna dlouhá vibrace
10. Tři dlouhé, pomalu vzrůstající pulzní vibrace

Voděodolnost

Díky voděodolnému provedení pomůcku snadno umyjete, ale do vany si ji raději neberte. Voda by mohla zatéct do
nabíjecí dírky a tím celou hračku poškodit.
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Design a tvar

Díky svému oválnému tvaru a minimalistickému provedení ovládacího tlačítka vypadá hračka celkem nenápadně.
Trochu nám připomíná vajíčko. Kroužek se dobře drží v ruce a kvůli své velké ploše výběžku při sexu parádně doléhá
na klitoris.

Materiál

Vibrační kroužek se vyrábí z na dotek hladkého, matného silikonu. Ten vás nadchne svými neporézními a
hypoalergenními vlastnostmi, kvůli kterým se používá taky ve zdravotnickém a kosmetickém průmyslu.

Barva

Módní matně zelenomodrá barva vypadá zajímavě a probudí ve vás touhu po vzrušujících experimentech.

Rozměry

Díky malým rozměrům vibrační erekční kroužek Rumble Bee schováte i do kapsy. Můžete ho mít proto všude s sebou.

Celková délka: 8,7 cm
Vnější průměr kroužku (v klidu): 5,1 cm
Vnitřní průměr kroužku (v klidu): 2,8 cm
Maximální průměr kroužku (po natažení): 5 cm
Hmotnost: 58 g

Informace o likvidaci odpadů

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde bude přijatý zdarma. Správnou likvidací produktu pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Dovozce a výrobce
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