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RedGreen szilikon minivibrátorok ujjra

Karbantartás

Ha ki szeretné mosni a játékot, először vegye ki a vibrációs patronokat a
szilikon tokból. A szilikon tokot igény szerint áztathatja, de óvatosan a
patronokkal – csak nedves ruhával tisztítsa, és lehetőleg akkor, ha előbb
eltávolítja belőlük az elemeket. Segédeszközök fertőtlenítése befejező
tisztításra alkalmas, eltávolítja az összes baktériumot a vibrátorokból.

Töltés

Akkumulátor élettartama: GP akkumulátorainkkal teszteltük, mennyi ideig
rezeg a gyűrű – 32 percig bírja. A használt elemek típusa – GP384 (LR 41) (kis
mértékben eltérhetnek a gyártó által szállított elemektől).

Elemcsere : Távolítsa el a fehér vibrációs patront a színes szilikon tokból.
Legjobb, ha hüvelykujjával megnyomja a vibrátort az egyik kéz lekerekített
részén, a másikkal az oldalakat fogja meg és nyomja ki a vibrátort. Ha a
kazetta nagy része kifogyott, forgassa el a tetejét, mintha lecsavarná a fedél
kinyitásához. Az elemek behelyezése egy kis türelmet igényel (a megfelelő
pozíciót + és – jelöli). Helyezze be az elemeket egy mínuszjellel (az elem
jelöletlen oldala is lehet mínusz). Ezután fordított sorrendben zárja le a fedelet,
és csúsztassa vissza a rezgőpatront a szilikon tokba.

Vezérlés

A vibrátorok egyenként 2 mini kerek elemmel (G3-A CNB Micro Cell) működnek, így összesen 4 darabra van
szükséged. A csomag részét képezik, tartalékot is vásárolhat (lásd az ajánlott tartozékokat). Az elemek szétszerelés
után cserélhetők. A benne lévő vibráló test kicsavarható (nehezebben húzható ki). A rezgést nem lehet szabályozni,
csak be- és kikapcsolni . Maga a gyűrű nem rezeg, és rezgésmentesként is használható. A csomag két fehér
vibrációs motort tartalmaz, amelyek a gyűrű oldalára vannak behelyezve.

Vízállóság

Vízben minden bizonnyal izgalmas lenne a stimuláció, de sajnos a vibrációs patronok nem vízállóak. Ezért nem
javasoljuk a használatát fürdőben vagy zuhany alatt.

Anyag

100% orvosi szilikon hipoallergén anyagból készült. Felülete kellemesen puha. Ez az anyag a legjobb lehetőség
erotikus játékok készítéséhez. Az élelmiszeriparban és az orvosi iparban is használják. A szilikon a valódi bőrhöz
hasonlítható, gyorsan felmelegszik, és más anyagokhoz képest hosszabb ideig marad meleg. Íztelen és szagtalan.
Könnyen moshatók, elég a szappanos forró víz.
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Méretek

Hossza: 4 cm
Átmérő: 1,6 cm
Szíj átmérője (nyújtás nélkül): 1,5 cm
Szíj átmérője (feszített): 2,5–3 cm
Súly: 10 g
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