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Silikonové minivibrátorky na prst RedGreen

Údržba

Když budete chtít svou hračku umýt, vyjměte nejprve vibrační patronky ze
silikonového pouzdra. Silikonové pouzdro můžete namáčet jak potřebujete, ale
s patronkami opatrně – očistěte je jen vlhkým hadříkem a nejlépe pokud z nich
nejdříve baterie vyjmete. Dezinfekce pomůcek se hodí na závěr čištění,
odstraní všechny bakterie z vibrátorků.

Nabíjení

Výdrž baterií: Zkoušeli jsme jak dlouho kroužek vibruje s našimi bateriemi
značky GP – vydrží 32 minut. Typ použitých baterií – GP384 (LR 41) (mohou se
drobně lišit od baterií dodaných výrobcem).

Výměna baterií: Vyjměte bílou vibrační patronu z barevného silikonového
obalu. Nejlépe tak, že zatlačíte palcem jedné ruky na zakulacenou část
vibrátorku, druhou použijte na uchycení bočních části a tlačte vibrační patronu
ven. Jakmile bude patrona z větší části venku, otočte vrchní částí, jako byste ji
chtěli odšroubovat, čímž otevřete kryt. Vložení baterií vyžaduje trochu
trpělivosti (správná poloha je označena + a -). Baterie vložte znaménkem
mínus dovnitř (mínusová může být i neoznačená strana baterie). Potom kryt
opačným postupem zavřete a vibrační patronu zasuňte zpět do silikonového
pouzdra.

Ovládání

Vibrátorky jsou napájeny každý na 2 mini kulaté baterie (G3-A CNB Micro Cell), celkem tedy potřebujete 4 kusy.
Jsou součástí balení, možno dokoupit i náhradní (viz. doporučené příslušenství). Po rozložení je možno vyměnit
baterie. Vibrační tělísko uvnitř se dá odšroubovat (hůře se vytahuje). Nelze regulovat vibrace, jen zapnutí a vypnutí.
Samotný kroužek není vibrační a může se použít i jako nevibrační. Součástí balení jsou dva vibrační motorky bílé
barvy, které se vkládají po stranách kroužku.

Voděodolnost

Ve vodě by byla stimulace určitě vzrušující, ale bohužel vibrační patronky nejsou voděodolné. Nedoporučujeme tedy
jejich použití ani ve vaně, ani ve sprše.

Materiál

Vyrobeno ze 100% lékařského silikonového hypoalergického materiálu. Povrch je příjemné hebký. Tento materiál
je nejlepší možností pro výrobu erotických hraček. Je také používán ve stravovacím a lékařském průmyslu.
Silikon můžeme přirovnat k opravdové kůži, rychle se zahřívá a prohřátý zůstává delší dobu v porovnání s jinými
materiály. Je bez chuti a zápachu. Snadno se omývají, postačí jen horká voda s mýdlem.
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Rozměry

Délka: 4 cm
Průměr: 1,6 cm
Průměr poutka (bez natažení): 1,5 cm
Průměr poutka (s natažením): 2,5 až 3 cm
Hmotnost: 10 g
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