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Gelový vibrátor XXL Violet

Údržba

Vibrátor není voděodolný. Doporučujeme tedy pouze krátce omývat pod tekoucí vodou
tak, aby se voda nedostala do kontaktu se spodní části (uzávěr na baterie). Můžete
používat vlažnou vodu s mýdlem, po použití nechte pořádně vyschnout. Dezinfekce
pomůcek je prima pomocníkem při údržbě. Stačí stříknout pár kapek a vibrátor bude čistý
jako lilie.

Nabíjení

XXL vibrátor je napájen na 2 AA baterie (tužkové).

Zkoušeli jsme jak dlouho VIBRÁTOR vibruje bez přestávky – vydrží 6 hodin a 13 minut
(nastavení : nejsilnější vibrace). Typ použitých baterií : alkalické RAVER (ultra alkaline),
střední kvalita.

Ovládání

Vibrace zapneme pomocí menšího kolečka ve spodní části. Můžeme si nastavit cca
3 stupňě intenzity s poměrně výrazným rozdílem. Otočením kolečka ve směru
hodinových ručičekvibraci zapneme. Otočením kolečka zpět se vibrace vypne.

Design a tvar

Téměř vždy se stává, že zákazníkovi přijde popraskaná vnitřní „plastová vanička“, ve které je uvnitř papírového
obalu vibrátor uložen. Vibrátor je prostě moc těžký a během přepravy se poškodí (viz. první fotky ve fotogalerii).
Nemá to na nic vliv, papírový vnější obal je vždy v pořádku, ale raději na to upozorňujeme. Výrobce slíbil, že to zkusí
v další verzi vylepšit, ale jak ho známe, bude trvat hodně dlouho. :)

Materiál

Středně měkký gelový materiál. Lze ho mírně ohýbat cca 15 cm od žaludu. V porovnání s běžnými gelovými modely 
je však tvrdší a tužší kvůli své velikosti (aby se neohýbal při zavádění).

Barva

Výrobce upravil barvu z průhledné fialové na neprůhlednou fialovou, viz. první fotky ve fotogalerii.

Tmavě fialová, neprůhledná. Fialová je vznešená a tajemná barva, která představuje srdečnost i duchovní
stránku. Vyjadřuje klidnou mysl a intuici, podporuje vnitřní klid.
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Rozměry

Délka vč. ovládání: 36 cm
Délka bez ovládání: 34 cm
Průměr žaludu: 6,5 cm
Průměr střední části: 6 cm
Průměr spodní části: 6,5 cm
Hmotnost: 618 g
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