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Rotačný vibrátor Caterpillar Regal Blue

Údržba

Vibrátor je podľa výrobcu vodeodolný. Má zaujímavo vyriešené tesnenie. Silikónové
tesnenia je až za uzáverom, takže pár kvapiek vody pod uzáverom je bežná vec, nechajte
ho vždy dôkladne vyschnúť. Na veľkej namáčanie a kúpanie však nie je stavaný. Po použití
vibrátor umyte mydlom a teplou vodou, nechajte uschnúť. Dezinfekcia pomôcok je prima
pomocníkom do kúpeľne, vyčistí všetky rôzne baktérie z vibrátora a vy tak môžete všetky
rôzne choroby a zápaly hodiť za hlavu.

Nabíjanie

Vibrátor je napájaný na tri AA batérie (tužkové). V spodnej časti ovládanie otvoríme
pomocou malého uzáveru kryt otočením do ľava. Vysunieme biely kryt na batérie a vložíme
všetky tri AA batérie (vo vnútri krytu je znázornený smer ich vloženie). Potom biely kryt opäť
vsunieme dovnútra a zavrieme otočením uzáveru do prava. Uzáver batérií sa nám prvýraz
horšie otváral, ale s trochou cviku to už za chvíľu šlo ľahko.

Ovládanie

Vibrátor zapneme spodným tlačidlom (tretie tlačidlo). Spodným tlačidlom opäť vibrátor
vypneme. Vrchným tlačidlom nastavíme jeden z troch stupňov otáčania (rotácie
(prepínanie intenzity rotácie – prvé tlačidlo). Prostredným tlačidlom zapneme vibrácie a
pulzný programy u menšieho vibrátoriku (druhé tlačidlo).

Vibračné programy

1. Pulzovanie v stredne dlhých inervalech (stredné striedanie vibrácie a pauzy)
2. Zvyšovanie pulzných kratších intervalov (od najslabšej po najsilnejšiu)
3. Pulzovanie v krátkych intervaloch (rýchle striedanie pauzy a vibrácie)
4. Pulzovanie v štyroch intervaloch (prvé tri krátke a štvrtý dlhšia)

Materiál

Vibrátor je vyrobený z dvoch materiálov. Základ tvorí 100% klinický silikón, ktorý je hebký a príjemný na dotyk, ale
trochu tvrdšie. ABS plast je použitý na ovládacie prvky a vnútorný kryt batérií.

Rozmery

Dĺžka vr. ovládanie: 27 cm
Dĺžka bez ovládania: 18 cm
Dĺžka použiteľná: 13 cm
Dĺžka vibrátoriku na klitoris: 6 cm
Priemer vrchnej časti (dlhšia vibrátor): 2,5 cm
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Priemer strednej časti (dlhšia vibrátor): 4 cm
Priemer spodnej časti (dlhšia vibrátor): 4,5 cm
Priemer menšieho vibrátoriku: 2,5 cm
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