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Kettlebell vibrációs erekció gyűrű súllyal

Karbantartás

A kettlebell felállító gyűrű karbantartása egy trombita. Csak annyit kell tennie,
hogy minden használat után folyó víz alatt öblítse le. Javasoljuk, hogy az első
használat előtt fertőtlenítse a gyűrűt, mert Segédeszközök fertőtlenítése
megszabadít minden szennyeződéstől. Még azok is, akiket első pillantásra nem
veszünk észre.

Töltés

A Kettlebell súlygyűrűt kisütve szállítjuk a gyárból. Ezért az első használat előtt fel
kell töltenie. Ezért illessze be az USB-kábel csatlakozóját a szerelőgyűrű oldalán
található vakfuratba, a be/ki szimbólum mellett. Csatlakoztassa a kábel másik
végét egy laptophoz vagy egy adapteren keresztül egy elektromos aljzathoz. A
töltést a bekapcsológomb melletti fehér villogó fény jelzi, amely teljesen feltöltés
után is világít.

A tesztelés során azt találtuk, hogy a töltési idő körülbelül 30 perc. A kettlebell
ezután körülbelül ugyanannyi ideig, azaz körülbelül 30 percig bírja a rezgést, mint
amennyi a töltéshez szükséges. Első pillantásra rövidnek tűnhet, de bízzon
bennünk. Egy óra viselés után a férfiak elveszíthetik férfiasságukat, tehát ez egy
biztonsági intézkedés.

Vezérlés

A legnehezebb helyzetben is könnyedén kezelheted, mert a vibrációt egy gombbal be-, kikapcsolhatod vagy
kikapcsolhatod. A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig. Ezután rövid
megnyomásokkal válthat az egyes programok között.

Vibrációs programok

12 vibrációs program gondoskodik egy rendkívüli erősítő élményről.

Erős klasszikus vibráció1.
Közepesen erős vibráció2.
Gyenge klasszikus vibráció3.
Hosszú impulzus rezgések4.
Közepes impulzusú rezgések5.
Gyors, rövid impulzusú rezgések6.
Hosszú impulzusrezgés a leggyengébbtől a legerősebbig7.
Négy rövid lassú impulzust egy hosszú impulzus vált fel8.
Öt lassú hosszú impulzus váltakozik tíz gyors impulzussal és négy rövid és lassú impulzussal9.
A légkalapácsos impulzusrezgést öt hosszú impulzus váltja fel10.
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Három közepes impulzusból álló skála a leggyengébbtől a legerősebbig11.
"F1 lázadás" - hullámok rezgései a leggyengébb intenzitástól a legerősebbig12.

Vízállóság

A Kettlebell erekciós gyűrűvel a zuhany alatt is jól érezheti magát. Vízálló felülete védi a korróziótól. De vigyázzon a
medencékre és a pezsgőfürdőkre. A gyűrű kis túlzással lehúzhatná.

Design és alak

A fekete súllyal ellátott erekciós gyűrű formája az ikonikus kettlebell súlyzóhoz hasonlít, amellyel a férfiak
erekciójukat erősítik. A sima felület látható hézagok nélkül, csak finom textúrájú, csöpögő mázra emlékeztet,
fényűzően néz ki.

Anyag

A kiváló minőségű szilikon anyag lágyságával lenyűgöz, aminek köszönhetően nem irritálja a test bőrét. A szilikon
előnye a hőszabályozó és hipoallergén tulajdonságai is.

Szín

A domináns fekete szín azt jelzi, hogy nem lesz séta a rózsakertben a gyűrűvel. Meg kell próbálnia éber állapotban
tartani a péniszét.

Méretek

Első pillantásra a súlygyűrű robusztus benyomást kelt. De a telepítés után látni fogja, hogy ez ugyanolyan nagy.

A gyűrű teljes hossza: 10,5 cm
A gyűrű átmérője: 3,6 cm
Súlyátmérő: 4,2 cm
Súly: 160 g
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