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Zselés vibrátor XXL Violet

Karbantartás

A vibrátor nem vízálló . Ezért azt javasoljuk, hogy csak rövid ideig mossa le folyó víz alatt,
hogy a víz ne érintkezzen az aljával (akkumulátorfedél). Használhat langyos vizet
szappannal , használat után hagyja alaposan megszáradni. Segédeszközök fertőtlenítése
kiváló karbantartó asszisztens. Csak permetezzen néhány cseppet, és a vibrátor olyan
tiszta lesz, mint a liliom.

Töltés

Az XXL vibrátor 2 db AA elemmel (ceruza) működik.

Kipróbáltuk, mennyi ideig rezeg a VIBRATOR szünet nélkül - 6 óra 13 percig bírja (beállítás:
legerősebb rezgések). Használt elemek típusa: alkáli RAVER (ultra alkáli), közepes
minőségű.

Vezérlés

Alul egy kisebb kerék segítségével Kapcsoljuk be a vibrációt . Körülbelül 3 intenzitási
szintet tudunk beállítani viszonylag jelentős eltéréssel. Forgassa el a gombot az óramutató
járásával megegyező irányba a vibráció bekapcsolásához . A kerék visszafordítása
kikapcsolja a vibrációt.

Design és alak

Szinte mindig megtörténik, hogy a vásárló egy repedt belső "műanyag tálcát" kap, amelyben a papírcsomagban
tárolják a vibrátort. A vibrátor egyszerűen túl nehéz , és szállítás közben megsérül (lásd az első képeket a
képgalériában). Nem befolyásol semmit, a papír külső borító mindig rendben van, de jobb, ha felhívjuk rá a figyelmet.
A gyártó megígérte, hogy a következő verzióban megpróbálja javítani, de mint tudjuk, ez sokáig fog tartani. :)

Anyag

Közepesen lágy zselés anyag. A makktól kb 15 cm-re kissé hajlítható. A hagyományos zselés modellekhez képest
azonban méretéből adódóan keményebb és merevebb (hogy terhelés közben ne hajoljon meg).

Szín

A gyártó megváltoztatta a színt átlátszó liláról átlátszatlan lilára, lásd. első képek a képgalériában.

Sötétlila, átlátszatlan. A Lila egy nemes és titokzatos szín, amely a szívélyességet és a spirituális oldalt
képviseli. Nyugodt elmét és intuíciót fejez ki, elősegíti a belső békét.
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Méretek

Hossz vezérlés: 36 cm
Hossza vezérlés nélkül: 34 cm
A makk átmérője: 6,5 cm
A középső rész átmérője: 6 cm
Alsó átmérő: 6,5 cm
Súly: 618 g
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