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Vibrační erekční kroužek Silicone Rabbit

Údržba

Údržbu budete mít díky voděodolnému provedení zvládnutou během chvilky.
Stačí kroužek namydlit a opláchnout pod vlažnou vodou, poté kroužek osušte a
nechte oschnout. Dezinfekce pomůcek se hodí jako pomyslná třešnička na
dortu vaší péče o erotické pomůcky, protože zlikviduje i ty nejmenší nečistoty,
kterých byste si sami nevšimli.

Nabíjení

Kroužek napájí 3 knoflíkové baterie typu LR44. Na boční straně hlavičky králíka
najdete plastový uzávěr, který pootočením otevřete. Podle nákresu uvnitř pak
vložíte baterie a uzávěr zase zavřete.

Výrobce dodává v balení s kroužkem 6 ks baterií (2 sady). Nemusíte si je proto
hned přikupovat.

Při testování jsme zjistili, že kroužek zvládne vibrovat cca 1,5 hod. na jeden zátah. Pak se začne sám vypínat a i po
opětovném zapnutí už vibruje jen slabě a sotva pár minut.

Ve chvílích, kdy nebudete kroužek používat, doporučujeme baterie z kroužku vytáhnout, aby se zbytečně nevybíjely.

Ovládání

Jednoduché ovládání si zamilujete. Vibrace se zapínají, přepínají i vypínají malým tlačítkem, které najdete mezi ušima
králíka na horní straně. Pro zapnutí a přepnutí programů stačí krátký stisk tlačítka. Delším podržením kroužek
vypnete. V některých polohách se mohou programy přepínat samy.

Vibrační programy

Ze 4 vibračních programů ve 3 stupních intenzity si vyberete svůj oblíbený režim, na který nedáte dopustit.

Vibrace:

stupeň klasická vibrace – nízká intenzita1.
stupeň klasická vibrace – střední intenzita2.
stupeň klasická vibrace – vysoká intenzita3.

Pulzy:

Postupně zvyšující se intenzita vibrací4.
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Pravidelné delší pulzy5.
Pravidelné kratší pulzy6.
Kombinace: 3 kratší pulzy + 1 delší7.

Voděodolnost

Kroužek je voděodolný, takže jeho údržbu zvládnete raz dva během chviličky. Na vodní dovádění ve vířivce ale není
stavěný.

Design a tvar

Designově povedený erekční kroužek s výběžkem na klitoris ve tvaru dlouhých králičích uší poutá pozornost. Pružná
ouška jsou ohebná do všech stran. Kroužek se dobře drží v ruce, takže ho snadno nasadíte.

Materiál

Na dotek hebký a pružný chirurgický silikon si oblíbíte kvůli jeho kvalitnímu neporéznímu provedení, které usnadňuje
údržbu.

Barva

Hravá fialová barva vybízí k oživení hrátek a novým experimentům.

Rozměry

Rozměry erekčního kroužku Silicone Rabbit vyhovují hlavně mužům s průměrnou velikostí penisu.

Průměr maximálně nataženého kroužku: 5,5 cm
Průměr nenataženého kroužku: 3 cm
Šířka hlavičky: 3,5 cm
Délka hlavičky: 6 cm
Hmotnost: 42 g
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