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Vibrační erekční kroužek se závažím Kettlebell

Údržba

Údržba erekčního kroužku Kettlebell je brnkačka. Stačí, abyste ho po každém
použití opláchli pod tekoucí vodou. Před úplně prvním použitím doporučujeme,
abyste kroužek vydezinfikovali, protože Dezinfekce pomůcek vás zbaví všech
nečistot. I těch, kterých si na první pohled nevšimnete.

Nabíjení

Kroužek se závažím Kettlebell se dodává z výroby vybitý. Budete ho proto muset
před prvním použitím nabít. Zastrčte proto konektor USB kabelu do zaslepené dírky
na boku erekčního kroužku, hned vedle symbolu pro zapnutí/vypnutí. Druhý konec
kabelu zapojte do notebooku nebo přes adaptér do elektrické zásuvky. Nabíjení
signalizuje bílá blikající kontrolka u zapínacího tlačítka, která při plném nabití
zůstane svítit.

Během testování jsme zjistili, že doba nabíjení se pohybuje kolem 30 minut.
Kettlebell pak vydrží vibrovat zhruba stejnou dobu, jakou trvá jeho nabíjení, tedy
cca 30 minut. Možná to může na první pohled vypadat jako krátký čas, ale věřte
nám. Po hodině nošení by pánům mohlo upadnout jejich mužství, takže je to
vlastně bezpečností opatření.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete i v té nejkrkolomnější pozici, protože pomocí jednoho tlačítka vibrace zapnete,
přepnete anebo vypnete. Pro zapnutí a vypnutí stačí tlačítko podržet cca 2 vteřiny. Jednotlivé programy pak
přepínáte krátkými stisky.

Vibrační programy

12 vibračních programů zařídí neobyčejný zážitek z posilování.

Silná klasická vibrace1.
Středně silná klasická vibrace2.
Slabá klasická vibrace3.
Dlouhé pulzní vibrace4.
Středně dlouhé pulzní vibrace5.
Rychlé krátké pulzní vibrace6.
Dlouhá pulzní vibrace od nejslabších po nejsilnější7.
Čtyři krátké pomalé pulzy vystřídá jeden dlouhý pulz8.
Pět pomalých dlouhých pulzů střídá deset rychlých a čtyři krátké a pomalé pulzy9.
Pulzní vibraci ve stylu sbíječky vystřídá pět dlouhých pulzů10.
Stupnice tří středně dlouhých pulzů od toho nejslabšího po nejsilnější11.
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„Túrování F1“ – vibrace ve vlnách od nejslabší intenzity po nejsilnější12.

Voděodolnost

S erekčním kroužkem Kettlebell můžete řádit i ve sprše. Jeho vodotěsná úprava ho chrání před korozí. Ale pozor na
bazény a vířivky. Kroužek by vás s trochou nadsázky mohl stáhnout ke dnu.

Design a tvar

Erekční kroužek se závažím v černé barvě svým tvarem připomíná ikonickou kettlebell činku, se kterou muži posílí
svou erekci. Hladký povrch bez viditelných spojů jen s jemnou texturou, která připomíná stékající polevu, působí
luxusně.

Materiál

Kvalitní silikonový materiál zaujme svou hebkostí, díky které nebude dráždit pokožku těla. Výhodou silikonu jsou
i jeho termoregulační a hypoalergenní vlastnosti.

Barva

Dominantní černá barva naznačuje, že to s kroužkem nebude žádná procházka růžovým sadem. Budete se muset
snažit, abyste penis udrželi v pozoru.

Rozměry

Na první pohled působí kroužek se závažím robustním dojmem. Po nasazení ale zjistíte, že je velký tak akorát.

Celková délka kroužku: 10,5 cm
Průměr kroužku: 3,6 cm
Průměr závaží: 4,2 cm
Hmotnost: 160 g
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