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Gélový vibrátor XXL Violet

Údržba

Vibrátor nie je vodeodolný. Odporúčame teda iba krátko umývať pod tečúcou vodou tak,
aby sa voda nedostala do kontaktu so spodnej časti (uzáver na batérie). Môžete používať
vlažnú vodu s mydlom, po použití nechajte poriadne vyschnúť. Dezinfekcia pomôcok je
prima pomocníkom pri údržbe. Stačí streknúť pár kvapiek a vibrátor bude čistý ako ľalia.

Nabíjanie

XXL vibrátor je napájaný na 2 AA batérie (tužkové).

Skúšali sme ako dlho VIBRÁTOR vibruje bez prestávky – vydrží 6 hodín a 13 minút
(nastavenie: najsilnejší vibrácie). Typ použitých batérií: alkalické RAVER (ultra alkaline),
stredná kvalita.

Ovládanie

Vibrácie zapneme pomocou menšieho kolieska v spodnej časti. Môžeme si nastaviť cca
3 stupne intenzity s pomerne výrazným rozdielom. Otočením kolieska v smere
hodinových ručičiek vibráciu zapneme. Otočením kolieska späť sa vibrácie vypne.

Dizajn a tvar

Takmer vždy sa stáva, že zákazníkovi príde popraskaná vnútorné „plastová vanička“, v ktorej je vnútri
papierového obalu vibrátor uložený. Vibrátor je proste moc ťažký a počas prepravy sa pokazí (viď. Prvý fotky vo
fotogalérii). Nemá to na nič vplyv, papierový vonkajší obal je vždy v poriadku, ale radšej na to upozorňujeme.
Výrobca sľúbil, že to skúsi v ďalšej verzii vylepšiť, ale ako ho poznáme, bude trvať veľmi dlho. :)

Materiál

Stredne mäkký gélový materiál. Možno ho mierne ohýbať cca 15 cm od žaluďa. V porovnaní s bežnými gélovými
modelmi je však tvrdšie a tuhšie kvôli svojej veľkosti (aby sa zohol pri zavádzaní).

Farba

Výrobca upravil farbu z priehľadnej fialovej na nepriehľadnú fialovú, viď. prvý fotky vo fotogalérii.

Tmavo fialová, nepriehľadná. Fialová je vznešená a tajomná farba, ktorá predstavuje srdečnosť aj duchovnú
stránku. Vyjadruje pokojnú myseľ a intuíciu, podporuje vnútorný pokoj.
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Rozmery

Dĺžka vr. ovládanie: 36 cm
Dĺžka bez ovládania: 34 cm
Priemer žaluďa: 6,5 cm
Priemer strednej časti: 6 cm
Priemer spodnej časti: 6,5 cm
Hmotnosť: 618 g
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