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U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Gelový vibrátor Triple

Údržba

Ve spodní části má silikonové těsnění, které při zašroubování uzávěru zabrání
proniknutí vody do části s bateriemi, nicméně doporučujeme namáčet pouze
krátce pod tekoucí vodou.  Nejlépe tak, aby se zbytečně nenamáčela část
s uzávěrem baterií. Po použití vibrátor omyjte mýdlem a teplou vodou,
nechte oschnout. Dezinfekce pomůcek se bude hodit, vyčistí pomůcku do
abosolutní čistoty.

Nabíjení

Výdrž baterií:
Zkoušeli jsme jak dlouho vibrátor vibruje bez přestávky a vydrží 4 hodiny a
37 minut při  nastavení na nejsilnější vibrace, použili jsme obyčejné baterie
RAVER Alkaline. (obyčejné levné baterie).

Jak vkládat baterie :
Ve spodní části odšroubujeme kryt proti směru hod. ručiček (jedenkrát otočit).
Baterie se vkládají zrcadlově k sobě (označeno uvnitř krytu). Poté kryt opět
zavřeme jedním otočením ve směru hod. ručiček a zapneme vibraci menším
kolečkem ve spodní části.

 

Voděodolnost

Vibrátor je voděodolný.

Materiál

TPR (termoplastická guma).Transparentní, pružný, hladký, bez zápachu, 100% zdravotně nezávadný.

Barva

Výrobce dříve dodával tmavě fialovou (viz. fotky s Dominikou a Klárou), nyní nově obvykle světle fialovou (viz. fotky
s metrem a gumovým slonem).

Rozměry

Délka: 16,3 cm
Průměr vrchní části: 3 cm
Průměr střední části: 3 cm
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Průměr spodní části: 3 cm
Obvod horní (největší) části:11 cm
Délka zasunutelná do vagíny: 7,7 cm
Délka vibrací na klitoris: 4,5 cm
Délka zasunutelná do análku: 4 cm
Hmotnost: 114 g
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