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Triple zselés vibrátor

Karbantartás

Az alsó rész szilikon tömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a víz
behatoljon az elemtartóba a kupak felcsavarásakor, azonban javasoljuk, hogy
csak rövid ideig áztassa folyó víz alatt. Lehetőleg azért, hogy ne
nedvesedjen fölöslegesen az elemkupakkal ellátott rész. Használat után mossa
le a vibrátort szappannal és meleg vízzel , hagyja megszáradni.
Segédeszközök fertőtlenítése jól jön, tisztítsa meg a készüléket abszolút
tisztaságig.

Töltés

Elem élettartam:
Kipróbáltuk, hogy a vibrátor mennyi ideig rezeg megszakítás nélkül, és 4 óra
37 percig bírja a legerősebb rezgésre állítva, hagyományos RAVER alkáli
elemeket használtunk. (közönséges olcsó akkumulátorok).

Az elemek behelyezése:
Alul csavarja le a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba (egyszer fordítsa el). Az elemek tükrös irányban
vannak behelyezve (a burkolat belsejében jelölve). Ezután ismét zárja le a fedelet egy fordulattal az óramutató
járásával megegyező irányba, és kapcsolja be a vibrációt egy kisebb kerékkel alul.

 

Vízállóság

A vibrátor vízálló .

Anyag

TPR (termoplasztikus gumi) Átlátszó, rugalmas, sima, szagtalan, 100%-ban ártalmatlan.

Szín

A gyártó korábban sötétlilát szállított (lásd Dominikával és Klárával készült fotókat), ma már általában világoslilát
(lásd a méteres és gumielefánt fotókat).

Méretek

Hossza: 16,3 cm
Felső átmérő: 3 cm
A középső rész átmérője: 3 cm
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Alsó átmérő: 3 cm
A felső (legnagyobb) rész kerülete: 11 cm
A hüvelybe helyezhető hossza: 7,7 cm
Rezgéshossz csiklónként: 4,5 cm
Az análisba helyezhető hossza: 4 cm
Súly: 114 g
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