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Jég vibrátor ICE

Karbantartás

A jégtojás vízálló . Ezen kívül több részre (fogantyú, jégtartó és vibrációs blokk)
szétszedhető, így kényelmesen mosható folyó meleg víz alatt. A fagyasztóba
viszont rezgőblokk nélkül kerül!

Töltés

A vibrációs blokkot három darab LR44 BUTTON CELL óraelem látja el (lásd fotó, a
csomag része).
Akkumulátor élettartama: 3 óra LR 44 elemmel működik.A vibrátor 10 percig
ellenáll a folyamatos rezgésnek. Ezután a vibráció gyengül és 3 percen belül
teljesen kikapcsol.
Megpróbáltuk GPA76 típusú akkumulátorainkat rakni. Az általunk teszteltektől
eltérő akkumulátorok vannak a csomagban, ezek tovább bírják. Az akkumulátor
élettartamát nem tudjuk garantálni.

Az elemek behelyezése:
Húzza ki a vibrációs blokkot, hogy a burkolat könnyen lecsavarható legyen. Ezután
helyezzük be az elemeket úgy, hogy a - jel lefelé legyen (mind egy sorban).
Csavarja vissza a fedelet, és csúsztassa vissza a blokkot. Használja a fekete
gombot a rezgések váltásához.
Az elemek benne vannak, csak ki kell húzni a fehér papírt a blokkból, hogy a tojás
rezegjen.

Anyag

Orvosi szilikon a felületén puha, puha és puha. A jégtartó sima.

Szín

Fogantyú - élénk rózsaszín
Jégtartó - átlátszó, enyhén tejszerű
Vibrációs blokk - ezüst

Méretek

Az egész tojás hossza - 9 cm
Fogantyú - hossza 6 cm
A felső rész átmérője - 2,5 cm
A középső rész átmérője - 3,6 cm
Jégtartó - hossza 4,5 cm
Tartó átmérője - 4,5 cm
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Vibrációs blokk - hossza 5,5 cm
Tömb átmérő - 1,6 cm

mailto:hello@sexyelephant.hu

