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Silikónové minivibrátorky na prst RedGreen

Údržba

Keď budete chcieť svoju hračku umyť, vyberte najprv vibračné patrónky zo
silikónového púzdra. Silikónové puzdro môžete namáčať ako potrebujete, ale
s patrónkou opatrne – očistite je len vlhkou handričkou a najlepšie pokiaľ z nich
najskôr batérie vyberiete. Dezinfekcia pomôcok sa hodí na záver čistenie,
odstráni všetky baktérie z vibrátoriku.

Nabíjanie

Výdrž batérií: Skúšali sme ako dlho krúžok vibruje s našimi batériami značky
GP – vydrží 32 minút. Typ použitých batérií – GP384 (LR 41) (môžu sa trochu
líšiť od batérií dodaných výrobcom).

Výmena batérií: Vyberte bielu vibračné patrónovi z farebného silikónového
obalu. Najlepšie tak, že zatlačíte palcom jednej ruky na zaguľatenou časť
vibrátoriku, druhú použite na uchytenie bočných časti a tlačte vibračné
patrónovi von. Akonáhle bude patróna z väčšej časti vonku, otočte vrchnou
časťou, ako by ste ju chceli odskrutkovať, čím otvoríte kryt. Vloženie batérií
vyžaduje trochu trpezlivosti (správna poloha je označená + a -). Batérie vložte
znamienkom mínus dovnútra (mínusové môže byť aj neoznačená strana
batérie). Potom kryt opačným postupom zatvorte a vibračné patrónovi zasuňte
späť do silikónového puzdra.

Ovládanie

Vibrátoriku sú napájané každý na 2 mini okrúhle batérie (G3-A CNB Micro Cell), celkom teda potrebujete 4 kusy.
Sú súčasťou balenia, možno dokúpiť aj náhradné (viď. Doporučené príslušenstvo). Po rozložení je možné vymeniť
batérie. Vibračné teliesko vo vnútri sa dá odskrutkovať (horšie sa vyťahuje). Nemožno regulovať vibrácie, len
zapnutie a vypnutie. Samotný krúžok nie je vibračné a môže sa použiť aj ako nevibračné. Súčasťou balenia sú dva
vibračné motorčeky bielej farby, ktoré sa vkladajú po stranách krúžku.

Vodeodolnosť

Vo vode by bola stimulácia určite vzrušujúce, ale bohužiaľ vibračné patrónky nie sú vodeodolné. Neodporúčame teda
ich použitie ani vo vani, ani v sprche.

Materiál

Vyrobené zo 100% lekárskeho silikónového hypoalergického materiálu. Povrch je príjemné hebký. Tento materiál
je najlepšou možnosťou pre výrobu erotických hračiek. Je tiež používaný v stravovacej a lekárskom priemysle.
Silikón môžeme prirovnať k skutočnej koži, rýchlo sa zahrieva a prehriaty zostáva dlhšiu dobu v porovnaní s inými
materiálmi. Je bez chuti a zápachu. Ľahko sa omývajú, postačí len horúca voda s mydlom.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Rozmery

Dĺžka: 4 cm
Priemer: 1,6 cm
Priemer pútka (bez natiahnutia): 1,5 cm
Priemer pútka (s natiahnutím): 2,5 až 3 cm
Hmotnosť: 10 g
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