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Zselés vibrátor lila 24 cm

Karbantartás

Használat után alaposan mossa le meleg vízzel és szappannal, hagyja megszáradni. A
baktériumoktól való megszabadulás legjobb módja Segédeszközök fertőtlenítése.

Töltés

A gél vibrátort két AA elem (ceruza) működteti.
Kipróbáltuk, hogy mennyi ideig rezeg a vibrátor maximális teljesítmény mellett - 4 óra 23
percig bírja (erős rezgések).
Ha a vibrátort alacsonyabb rezgési intenzitással kapcsoljuk be, akkor tovább tart. Használt
elemek típusa: alkáli RAVER (alacsonyabb árkategóriájú általános modell).

Elemcsere, bekapcsolás: A vibrátor alján csavarja le a fedelet és helyezzen be két AA
hordót. Belül plusz és mínusz jelekkel találjuk az elemek behelyezési irányát . Az elemek
behelyezése után ismét becsavarjuk a fedelet és a forgó szabályozóval (alsó rész) tudjuk
szabályozni a rezgés intenzitását.

Vízállóság

A vibrátor vízálló , rövid ideig használható zuhany alatt vagy folyó vízben. Alul az akkumulátorfedél és a vibrátortest
között egy szilikon tömítés (gyűrű) található, amely megakadályozza a víz szivárgását. Azonban nem fürdőkádban
való áztatásra tervezték. Áztatás előtt mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fedele le van zárva és
szorosan.
Áztatás után nyissa ki az elemtartó fedelét, és ellenőrizze, hogy nincs benne nedvesség.

Design és alak

Valósághű forma nagyobb, markáns alakú makkal és erekkel a felületén . A vibrátor enyhén meg van
hajlítva.

Anyag

Nem mérgező gél (zselé) ftalátok nélkül . Közös anyag erotikus segédeszközökhöz, biztonságos és kevés
karbantartást igénylő anyag . Alul és felül Rugalmas (ne hajlítsa meg túlságosan, fennáll a benne lévő vibrációs
test sérülésének veszélye).

Szín

Átlátszó lila ezüst csillámmal . A lila szín titokzatos, jellegzetes, intuícióval, misztériummal és miszticizmussal
társul. Azt mondják, Leonardo da Vinci szeretett meditálni a lila sugarak izzásában, amelyek a bíborüveges templom
ablakain keresztül hullottak rá.
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Méretek

Hossz vezérlés: 24 cm
Hossza vezérlés nélkül: 21 cm
A makk átmérője: 4,2 cm
Középső rész átmérője: 4,7 cm
Alsó átmérő: 4,6 cm
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