
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Rumble Bee vibrációs erekciós gyűrű

Karbantartás

A gyűrű vízálló kezelése megkönnyíti a karbantartását, amit villámgyorsan
kezelhet. Minden használat előtt és után alaposan szappanozza be a játékot, és
öblítse le folyó víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése a mikroszkopikus méretű
szennyeződéseket is eltávolítja a játékról, amit szabad szemmel nem venne
észre. Ezután már csak meg kell szárítani a vibrációs gyűrűt és visszarakni a
dobozba vagy textilzacskóba úgy, hogy ne érjen hozzá az élvezeti fiókban lévő
egyéb erotikus segédeszközökhöz. A különböző anyagok gyakran reagálnak
egymásra és károsítják egymást.

Töltés

A készülék körülbelül 1/2-ig feltöltve érkezik otthonába. Javasoljuk azonban,
hogy az első használat előtt töltse fel a gyűrűt a maximumra. Ez
meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és élettartamát. A játék töltése
körülbelül 1,5 órát vesz igénybe, és ezalatt a vezérlőgomb alatti lámpa villog. A
töltés pillanatában a dióda világít. A gyűrű egy mozdulattal körülbelül 40 percig
rezeghet.

Vezérlés

Az egyszerű egygombos kezelés gyorsan megtanulható. A gyűrű bekapcsolásához csak tartsa lenyomva a gombot
körülbelül 3 másodpercig, és rezegni fog. Rövid megnyomásokkal, amelyek alatt a gomb alatti lámpa villog, a rezgési
programokat váltja. Amikor átkattint az utolsó vibrációs programra, amikor ismét rákattint, visszatér az első
rezgésmódba. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a vezérlőgombot körülbelül 3 másodpercig.

Vibrációs programok

Az összesen 10 vibrációs programmal nem fogsz unatkozni az ágyban.

1. Klasszikus állandó rezgés a legalacsonyabb intenzitású
2. Alacsony intenzitású klasszikus állandó rezgés
3. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
4. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
5. Klasszikus állandó rezgés a legmagasabb intenzitású
6. Rövid, lassan emelkedő impulzusrezgések
7. Hosszú impulzusú rezgés
8. Közepesen gyors impulzus rezgések
9. Három rövid impulzust egy hosszú rezgés vált fel
10. Három hosszú, lassan emelkedő impulzusrezgés
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Vízállóság

Vízálló kialakításának köszönhetően könnyedén kimoshatod a szerszámot, de inkább ne vidd be a fürdőbe. A víz
befolyhat a töltőnyílásba, és károsíthatja az egész játékot.

Design és alak

Ovális formájának és a vezérlőgomb minimalista kialakításának köszönhetően a játék meglehetősen feltűnően néz ki.
Valahogy egy tojásra emlékeztet minket. A gyűrű jól illeszkedik a kézbe, és nagy felületének köszönhetően
tökéletesen felfekszik a csiklóra szex közben.

Anyag

A vibrációs gyűrű sima tapintású, matt szilikonból készült. Nem porózus és hipoallergén tulajdonságaival fogja
örömet okozni, ezért az egészségügyben és a kozmetikai iparban is használják.

Szín

A divatos matt zöld-kék szín érdekesen néz ki, és felébreszti az izgalmas kísérletek iránti vágyat.

Méretek

Köszönhetően a vibrációs erekciós gyűrű kis méreteinek Rumble Bee zsebébe is rejtheti. Ezért mindenhová magával
viheti.

Teljes hossza: 8,7 cm
A gyűrű külső átmérője (nyugalmi állapotban): 5,1 cm
A gyűrű belső átmérője (nyugalmi állapotban): 2,8 cm
Maximális gyűrű átmérő (nyújtás után): 5 cm
Súly: 58 g

Információk a hulladékkezelésről

A terméken vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy
elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása
érdekében adja le azt a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával
hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak.
További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok
szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.

Importőr és gyártó

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Cseh Köztársaság Cégazonosító: 28642317, Adóazonosító szám:
CZ28642317 Az Ostrava C36400 számú Cégbíróságán tartották. www.ruzovyslon.cz, e-mail: ahoj@ruzovyslon.cz,
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telefon: +420596810697

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong tartomány 523176 Kína
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