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Silicone Rabbit vibrációs erekció gyűrű

Karbantartás

A vízálló kialakításnak köszönhetően rövid időn belül karbantarthatja. Csak
szappanozza be a gyűrűt és öblítse le langyos víz alatt, majd szárítsa meg a
gyűrűt és hagyja megszáradni. Segédeszközök fertőtlenítése Alkalmas
képzeletbeli hab az erotikus segédeszközök ápolásának tortájára, mert a
legkisebb szennyeződést is eltünteti, amit maga sem venne észre.

Töltés

A gyűrű 3 db LR44 típusú gombelemmel működik. A nyúl fejének oldalán
találsz egy műanyag kupakot, amit elfordítva kinyithatod. Ezután helyezze be
az elemeket a belső rajz szerint, és zárja vissza a kupakot.

A gyártó 6 db elemet (2 szett) szállít egy gyűrűs csomagban. Most nem kell
megvásárolnia őket.

A tesztelés során azt találtuk, hogy a gyűrű ütésenként körülbelül 1,5 órán keresztül képes vibrálni. Ekkor elkezd
kikapcsolni és még az újbóli bekapcsolás után is csak gyengén és csak pár percig rezeg.

Javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket a gyűrűből, ha nem használja őket, nehogy szükségtelenül lemerüljenek.

Vezérlés

Imádni fogja az egyszerű műveletet. A rezgéseket egy kis gombbal lehet be-, ki- és bekapcsolni, amit felül a nyúl fülei
között találunk. Csak nyomja meg a gombot a programok be- és kikapcsolásához. Tartsa lenyomva hosszabb ideig a
gyűrű kikapcsolásához. Egyes pozíciókban a programok maguktól válthatnak.

Vibrációs programok

4 vibrációs program közül 3 intenzitási fokozatban kiválaszthatod kedvenc üzemmódodat, amit nem engedsz meg.

Rezgés:

klasszikus vibráció foka – alacsony intenzitású1.
klasszikus vibráció foka – közepes intenzitású2.
klasszikus vibráció foka – nagy intenzitás3.

Hüvelyesek:

Fokozatosan növekvő rezgések intenzitása4.
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Rendszeres hosszabb impulzusok5.
Rendszeres rövidebb pulzusok6.
Kombináció: 3 rövidebb impulzus + 1 hosszabb7.

Vízállóság

A gyűrű vízálló, így pillanatok alatt egyszer-kétszer karbantarthatod. Azonban nem a pezsgőfürdőben való vízi
szórakozásra építették.

Design és alak

A jól megtervezett erekciós gyűrű a csiklón egy hosszú nyúlfül alakú kiemelkedéssel vonzza magára a figyelmet. Az
elasztikus fülek minden irányban rugalmasak. A gyűrű jól tart a kézben, így könnyen felvehető.

Anyag

Szeretni fogja a puha és rugalmas sebészeti szilikont a kiváló minőségű, nem porózus kialakításnak köszönhetően,
amely megkönnyíti a karbantartást.

Szín

A játékos lila szín életre kelt játékokra és új kísérletekre ösztönöz.

Méretek

A Silicone Rabbit erekciós gyűrű méretei különösen alkalmasak átlagos péniszméretű férfiak számára.

A maximálisan feszített gyűrű átmérője: 5,5 cm
A nyújtatlan gyűrű átmérője: 3 cm
Fejszélesség: 3,5 cm
Fejhossz: 6 cm
Súly: 42 g
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