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Caterpillar Regal Blue rotációs vibrátor

Karbantartás

A gyártó szerint a vibrátor vízálló. Érdekesen megoldott pecsét van rajta. A szilikon tömítés
közvetlenül a kupak mögött van, így a kupak alá néhány csepp víz bevett dolog, mindig
hagyjuk alaposan megszáradni. Azonban nem nagy áztatásra és fürdésre építették.
Használat után mossa le a vibrátort szappannal és meleg vízzel , hagyja
megszáradni.Segédeszközök fertőtlenítése remek segítőtárs a fürdőszobában, minden
baktériumot kitisztít a vibrátorból és a fejed mögé dobhatod a különféle betegségeket,
gyulladásokat.

Töltés

A vibrátort három AA elem (ceruza) működteti. A vezérlő alján balra forgatva nyissa ki a
kis kupakkal ellátott fedelet. Csúsztassa ki a fehér elemtartó fedelét , és helyezze be
mindhárom AA elemet (a behelyezés iránya a fedél belsejében látható). Ezután csúsztassa
vissza a fehér fedelet, és zárja le a kupakot jobbra forgatva. Az akkumulátor kupakja először
nehezebben kinyílt, de egy kis gyakorlással pillanatok alatt könnyen ment.

Vezérlés

Kapcsolja be a vibrátort az alsó gombbal (harmadik gomb). Használja az Alsó gombot a
vibrátor ismételt kikapcsolásához. A felső gombbal állítsa be a három forgási fokozat
egyikét (forgatás (forgás intenzitásának váltása - az első gomb)). A Középső gomb a kisebb
vibrátoron (második gomb) kapcsolja be a vibrációt és a pulzusprogramokat.

Vibrációs programok

1. Pulzálás közepes hosszúságú időközönként (a rezgés és a szünet közepes váltakozása)
2. Az impulzusok rövidebb intervallumainak növelése (a leggyengébbtől a legerősebbig)
3. Pulzálás rövid időközönként (gyors váltakozó szünet és rezgés)
4. Pulzálás négy időközönként (első három rövid és a negyedik hosszabb)

Anyag

A vibrátor két anyagból készült. Az alap 100%-ban klinikai szilikonból készült, ami puha és kellemes tapintású, de
kicsit keményebb. A kezelőszervek és a belső akkumulátorfedél ABS műanyagból készült.

Méretek

Hossz vezérlés: 27 cm
Hossza vezérlés nélkül: 18 cm
Használható hossz: 13 cm
A vibrátor hossza: 6 cm
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Felső átmérő (hosszabb vibrátor): 2,5 cm
A középső rész átmérője (hosszabb vibrátor): 4 cm
Alsó átmérő (hosszabb vibrátor): 4,5 cm
A kisebbik vibrátor átmérője: 2,5 cm

mailto:hello@sexyelephant.hu

