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Fun Factory NOS vibrációs erekció gyűrű

Karbantartás

A gyűrű vízszigetelése megkönnyíti a karbantartást, amelyet néhány perc alatt
elvégezhet. Javasoljuk, hogy minden használat után szappanozza be a
készüléket és alaposan öblítse le vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése segít a
játék tökéletes tisztításában. Ezután már csak meg kell szárítani a vibrációs
gyűrűt és visszatenni a dobozba vagy textilzacskóba úgy, hogy ne érjen hozzá
más erotikus segédeszközhöz az élvezeti fiókban. A különböző anyagok
kölcsönhatása károsíthatja az egyes játékokat.

Töltés

A gyártó félig feltöltött vibrációs gyűrűt küld. Javasoljuk azonban, hogy az első
használat előtt teljesen töltse fel a készüléket, hogy meghosszabbítsa az
akkumulátor élettartamát. Az első töltés előtt fel kell oldania a játék zárolását.
Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőpultot körülbelül
4 másodpercig. A gyűrű ezután kétszer rezeg, felgyullad a fehér LED, és felold.
Az első töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe, de minden további töltés csak
1 órát vesz igénybe, ezután a játék körülbelül 45 percig bírja a rezgést a
legerősebb rezgési intenzitás mellett. A fehér jelzőfény lassan villog töltés
közben. Abban a pillanatban, amikor a LED kialszik, a gyűrű feltöltődik, és
készen áll a kalandra veled.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű kezelést. A gyártó elküldése előtt a gyűrűt utazási zárral zárták le. Csak annyit kell
tennie, hogy feloldja, nyomja meg és tartsa lenyomva a fekete kezelőpanelt 4 másodpercig. Ezután a gyűrű kétszer
rezeg, felgyullad a fehér LED, és felold. Ha ismét le szeretné zárni az eszközt, ismételje meg ugyanazt az eljárást.

A gyűrű bekapcsolásához nyomja meg erősen a vezérlőpultot körülbelül 1 másodpercig, és a játék rezegni kezd a
vibráció első szakaszában. Rezgés közben a vezérlőpult közepén lévő fehér LED világít. A szilikon gyűrű nagyon puha,
ezért működés közben mindig erősen nyomja meg.

Ezután rövid megnyomásokkal módosíthatja a rezgési módokat. Ha eléri az ötödik rezgésmódot, a panel újbóli
megnyomásával kikapcsolja a segédprogramot.

Ha ki szeretné kapcsolni a segédeszközt a rezgés első-negyedik szakaszában, mindössze annyit kell tennie, hogy
nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelőpanelt körülbelül 1 másodpercig.

Vibrációs programok

Összesen 5 vibrációs program teszi még élvezetesebbé a pároddal való játékot.
Klasszikus alacsony intenzitású rezgések1.
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Klasszikus közepes intenzitású rezgések2.
Klasszikus, nagy intenzitású rezgések3.
A legmagasabb intenzitású klasszikus rezgések4.
Rezgések és impulzusok váltakozása 5 perces intervallumban5.

Vízállóság

A NŌS vibrációs gyűrű vízálló felülettel rendelkezik. Bevonhatod a játékokba, miközben a pezsgőfürdőben lazítasz
vagy reggeli zuhanyozol.

Design és alak

A gyűrű innovatív kialakítását kifejezetten arra tervezték, hogy mindkét partnert stimulálja a szex során. A gyűrű
formája kicsit nyuszira emlékeztet. A belső átmérőjén azonban észrevehető az anatómiai vágás, aminek
köszönhetően a gyűrű nyomáspontokat hoz létre az intenzív stimulációhoz. Az átgondolt formázás megkönnyíti a
játék közben a helyén tartó játék fel- és levételét is. A csikló két kiemelkedése között van egy vízcseppnek tűnő rés.
Ez a formázás oldalról megfoghatja a csikló hegyét. A stimuláció ekkor intenzívebb a nő számára, és gyorsabb az
orgazmus is. Összességében a gyűrű jól tart a kézben a légy súlyának köszönhetően.

Anyag

Bele fogsz szeretni a kiváló minőségű szilikon anyagba, amely tapintásra olyan puha, mint a bársony hipoallergén és
nem porózus tulajdonságai miatt. A műanyag kezelőpanel sima üveghez hasonlít.

Szín

A mély óceán zöld-kék színe az élvezet hullámaira viszi. Szoros ölelésre vágysz a pároddal, amelyben egy testté,
lélekkel és elmével egyesülsz.

Méretek

A kis méreteknek köszönhetően a gyűrűt elrejtheti zsebében vagy pénztárcájában.

Teljes hossza: 8 cm
A kiemelkedések hossza: 2,4 cm
A gyűrű külső átmérője (nyugalmi állapotban): 4,2 cm
A gyűrű belső átmérője (nyugalmi állapotban): 3,5 cm
Súly: 35 g

mailto:hello@sexyelephant.hu

