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Rotační vibrátor Caterpillar Regal Blue

Údržba

Vibrátor je podle výrobce voděodolný. Má zajímavě vyřešeno těsnění. Silikonové těsnění je
až za uzávěrem, takže pár kapek vody pod uzávěrem je běžná věc, nechte jej vždy důkladně
vyschnout. Na velké namáčení a koupání však není stavěný. Po použití vibrátor omyjte
mýdlem a teplou vodou, nechte oschnout.Dezinfekce pomůcek je prima pomocníkem do
koupelny, vyčistí všechny různé bakterie z vibrátoru a vy tak můžete všechny různé nemoci a
záněty hodit za hlavu.

Nabíjení

Vibrátor je napájen na tři AA baterie (tužkové). Ve spodní části ovládání otevřeme pomocí
malého uzávěru kryt otočením do leva. Vysuneme bílý kryt na baterie a vložíme všechny tři
AA baterie (uvnitř krytu je znázorněn směr jejich vložení). Poté bílý kryt opět vsuneme dovnitř
a zavřeme otočením uzávěru do prava. Uzávěr baterií se nám poprvné hůře otevíral, ale
s trochou cviku to už za chvíli šlo snadno.

Ovládání

Vibrátor zapneme spodním tlačítkem (třetí tlačítko). Spodním tlačítkem opět vibrátor
vypneme. Vrchním tlačítkem nastavíme jeden ze tří stupňů otáčení (rotace (přepínání
intenzity rotace – první tlačítko). Prostředním tlačítkem zapneme vibrace a pulzní
programy u menšího vibrátorku (druhé tlačítko).

Vibrační programy

1. Pulzování ve středně dlouhých inervalech (střední střídání vibrace a pauzy)
2. Zvyšování pulzních kratších intervalů (od nejslabší po nejsilnější)
3. Pulzování v krátkých intervalech (rychlé střídání pauzy a vibrace)
4. Pulzování ve čtyřech intervalech (první tři krátké a čtvrtý delší)

Materiál

Vibrátor je vyroben ze dvou materiálů. Základ tvoří 100 % klinický silikon, který je hebký a příjemný na dotek, ale
trochu tvrdší. ABS plast je použit na ovládací prvky a vnitřní kryt baterií.

Rozměry

Délka vč. ovladání: 27 cm
Délka bez ovládání: 18 cm
Délka použitelná: 13 cm
Délka vibrátorku na klitoris: 6 cm
Průměr vrchní části (delší vibrátor): 2,5 cm

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Průměr střední části (delší vibrátor): 4 cm
Průměr spodní části (delší vibrátor): 4,5 cm
Průměr menšího vibrátorku: 2,5 cm
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