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Pepino vibrační erekční kroužek Multispeed

Údržba

Erekční kroužek Pepino Multispeed slouží jen na jedno použití. Nezapomeňte,
že baterie nepatří do komunálního odpadu. Po vybití hračku můžete odevzdat
na nejbližší odběrové místo pro použité baterie a nepotřebná elektrozařízení.
Šetříte tím životní prostředí.

Nabíjení

Vibrační kroužek Multispeed má v sobě zabudovanou jednorázovou baterii, která se nedá vyměnit za novou. Výrobce
uvádí, že životnost baterie je 35–40 min. Při našem testování vydržela hračka v provozu cca 60 minut.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomůcky zvládnete levou zadní. Erekční kroužek zapnete i vypnete pootočením jediného
ovládacího tlačítka. Najdete ho na boční straně výběžku na klitoris. Stejným tlačítkem si pak podle potřeby regulujte
intenzitu vibrací.

Vibrační programy

Vibrační kroužek nemá vibrační programy. Intenzitu vibrací ve výběžku na klitoris si můžete regulovat otáčením
ovládacího tlačítka.

Voděodolnost

Vibrační kroužek na jedno použití nemá vodotěsnou úpravu, proto si ho do vany nebo sprchy raději neberte.

Design a tvar

Pomůcka působí hravým dojmem a svým tvarem nám připomíná mořského rejnoka. Na přední části a po obou
stranách kroužku najdete jemné vroubkování, které lehce dráždí penis. Masážní výstupky na výběžku příjemně
stimulují klitoris ženy. Vibrační kroužek se dobře drží v ruce a při hrátkách se s ním pohodlně manipuluje.

Materiál

Měkký gelový materiál hezky pruží, nedráždí kůži a rychle ho zahřejete na teplotu lidského těla.

Barva

Růžová barva připomíná červánky na večerní obloze a potěší všechny romantické duše.

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Rozměry

Díky pružnému materiálu se velikost erekčního kroužku přizpůsobí jakémukoliv průměru penisu.

Průměr erekčního kroužku: 3,5 cm
Průměr po natažení: 10 cm
Rozměry výběžku na klitoris: 3,4 × 1,5 cm
Hmotnost: 12 g
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