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Pepino vibrációs erekció gyűrű Multispeed

Karbantartás

A Pepino Multispeed erekciós gyűrű csak egyszeri használatra szolgál. Ne
feledje, hogy az akkumulátorok nem tartoznak a kommunális hulladék közé. A
játék lemerülése után visszaviheti a legközelebbi gyűjtőhelyre, ahol a használt
elemeket és a felesleges elektromos berendezéseket begyűjtik. Ezzel kíméli a
környezetet.

Töltés

A Multispeed vibrációs gyűrű beépített eldobható elemmel rendelkezik, amely nem cserélhető újra. A gyártó szerint
az akkumulátor élettartama 35-40 perc. Tesztünk során a játék körülbelül 60 percig bírta.

Vezérlés

Könnyedén vezérelheti a bal hátsó segédeszközt. Forgassa el az egyetlen vezérlőgombot az állítógyűrű be- és
kikapcsolásához. A klitorisz kiemelkedésének oldalán találja. Ezután használja ugyanazt a gombot a vibráció
intenzitásának igény szerinti beállításához.

Vibrációs programok

A vibrációs gyűrűnek nincs vibrációs programja. A vezérlőgomb elforgatásával szabályozhatja a rezgések intenzitását
a csikló kiemelkedésében.

Vízállóság

Az eldobható vibrációs gyűrűnek nincs vízálló felülete, ezért ne vigye fürdőbe vagy zuhany alá.

Design és alak

A készülék játékos benyomást kelt, formája pedig a tengeri rájára emlékeztet. A gyűrű elején és mindkét oldalán
finom fogazat található, amely enyhén irritálja a péniszt. A nyúlványon található masszázsnyúlványok kellemesen
stimulálják a nő csiklóját. A vibrációs gyűrű jól tart a kézben, és játék közben is kényelmesen kezelhető.

Anyag

A puha zselés anyaga jól rugózik, nem irritálja a bőrt és gyorsan felmelegítheti az emberi test hőmérsékletére.

Szín

A rózsaszín szín egy vörös hajúhoz hasonlít az esti égbolton, és minden romantikus lelket elragad.
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Méretek

A rugalmas anyagnak köszönhetően az erekciós gyűrű mérete bármilyen péniszátmérőhöz igazodik.

Szerelőgyűrű átmérője: 3,5 cm
Átmérő nyújtás után: 10 cm
A csiklón lévő kiemelkedés méretei: 3,4 × 1,5 cm
Súly: 12 g
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