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Gelový vibrátor fialový 24 cm

Údržba

Po použití důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem, nechte oschnout. Nejlepší na zbavení
bakterií je Dezinfekce pomůcek.

Nabíjení

Gelový vibrátor je napájen na dvě AA baterie (tužkové).
Zkoušeli jsme jak dlouho vibruje vibrátor na maximální výkon – vydrží 4 hodiny a 23 minut
(silné vibrace).
Pokud bude vibrátor zapnut na nižší intenzitu vibrace, vydrží déle. Typ použitých baterií:
alkalické RAVER (běžný model nižší cenové kategorie).

Výměna baterií, zapínání: Ve spodní části vibrátoru odšroubujeme kryt a vložíme dvě AA
barerie. Uvnitř najdeme znázorněn směr vložení baterií znaménky plus a mínus. Po vložení
baterií kryt opět zašroubujeme a otočným regulátorem (spodní část) můžeme regulovat
intenzitu vibrace.

Voděodolnost

Vibrátor je voděodolný, může se krátce používat ve sprše či tekoucí vodě. Ve spodní části mezi uzávěrem baterií a
tělem vibrátoru je silikonové těsnění (kroužek), které zabraňuje propuštění vody. Pro namáčení ve vaně nebo však
není konstruován. Před namočením vždy důkladně zkontrolujte, zda je uzávěr na baterie uzavřen a těsně doléhá.
Po namočení uzávěr baterií otevřete a přesvědčte, že uvnitř není vlhko.

Design a tvar

Realistický tvar s větším, výrazně tvarovaným žaludem a žilkami na povrchu. Vibrátor je mírně prohnutý.

Materiál

Netoxický gel (Jelly) bez ftalátů. Běžný materiál u erotických pomůcek, bezpečný a na údržbu nenáročný
materiál. Ohebný ve vrchní a spodní části (neohýbat příliš moc, hrozí poškození vibračního tělíska uvnitř).

Barva

Průhledná fialová se stříbrnými třpytkami. Fialová barva je tajemná, osobitá, spojována s intuicí, tajemstvím a
mystikou. Říká se, že Leonardo da Vinci rád meditoval v záři fialových paprsků, které na něj dopadaly přes okna
chrámu s fialovými skly.
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Rozměry

Délka vč. ovládání: 24 cm
Délka bez ovládání: 21 cm
Průměr žaludu: 4,2 cm
Průměr střední části: 4,7 cm
Průměr spodní části: 4,6 cm
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