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Gélový vibrátor Triple

Údržba

V spodnej časti má silikónové tesnenie, ktoré pri zaskrutkovaní uzáveru zabráni
preniknutiu vody do časti s batériami, avšak odporúčame namáčať iba
krátko pod tečúcou vodou. Najlepšie tak, aby sa zbytočne nenamáčela časť
s uzáverom batérií. Po použití vibrátor umyte mydlom a teplou vodou,
nechajte uschnúť. Dezinfekcia pomôcok sa bude hodiť, vyčistí pomôcku do
abosolutní čistoty.

Nabíjanie

Výdrž batérií:
Skúšali sme ako dlho vibrátor vibruje bez prestávky a vydrží 4 hodiny a
37 minút pri nastavení na najsilnejšie vibrácie, použili sme obyčajné batérie
RAVER Alkaline. (Obyčajné lacné batérie).

Ako vkladať batérie:
V spodnej časti odskrutkujeme kryt proti smeru hod. Ručičiek (jedenkrát
otočiť). Batérie sa vkladajú zrkadlovo k sebe (označené vnútri krytu). Potom
kryt opäť zatvoríme jedným otočením v smere hod. Ručičiek a zapneme
vibrácii menším kolieskom v spodnej časti.

 

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodeodolný.

Materiál

TPR (termoplastická guma) .Transparentní, pružný, hladký, bez zápachu, 100% zdravotne nezávadný.

Farba

Výrobca predtým dodával tmavo fialovú (viď. Fotky s Dominikou a Klárou), teraz novo zvyčajne svetle fialovú (viď.
Fotky s metrom a gumovým slonom).

Rozmery

Dĺžka: 16,3 cm
Priemer vrchnej časti: 3 cm
Priemer strednej časti: 3 cm
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Priemer spodnej časti: 3 cm
Obvod hornej (najväčší) časti: 11 cm
Dĺžka zasunuteľná do vagíny: 7,7 cm
Dĺžka vibrácií na klitoris: 4,5 cm
Dĺžka kompatibilná análiku: 4 cm
Hmotnosť: 114 g
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