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Tenga Aero Cobalt Ring masturbátor

Údržba

Údržba vodotesného masturbátora vám zaberie niekoľko minút času navyše. Po
každom použití zariadenie dôkladne opláchnite prúdom vlažnej vody.
{Dezinfekcia pomôcok odstráni aj mikroskopické nečisty, ktoré by ste si na prvý
pohľad nevšimli. Počas čistenia môžete tiež jemne prevrátiť celé puzdro. Po
opláchnutí vysuňte z uzáveru čiernu tyčinku, ktorá slúži ako praktický stojan na
masturbačný návlek, ktorý musíte po umytí nechať uschnúť. Uchopte tyč,
vytiahnite ju nahor a otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ju zafixovali vo
zvýšenej polohe. Potom nasaďte rukáv a počkajte, kým všetka voda nevtečie do
uzáveru, ktorý nakoniec vylejte a utrite uterákom. Keď je vnútro masturbátora
suché, môžete ho vložiť späť do plastového obalu a uzavrieť ho zacvakávacím
uzáverom. Stále odporúčame puzdro napudrovať, pretože iba správna
Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory predĺži jeho životnosť. Potom
pomôcku jednoducho uložte do zásuvky alebo škatule, kde bude čakať na ďalšie
použitie.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Hračku nevarte, nesušte v
trúbe ani ju nenechávajte v horúcom aute alebo na radiátore. Poškodí sa. 

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Masturbátor je manuálny, takže nehľadajte žiadne ovládacie tlačidlá a
pripravte sa na manuálnu prácu. Ak chcete zvýšiť intenzitu vákua v prístroji, musíte ho vziať do oboch rúk a otočiť
hornú, väčšiu časť plastového krytu doľava. Otočením na druhú stranu (doprava) znížite podtlak. Pre lepšiu orientáciu
je v strede masturbátora umiestnená 10-stupňová stupnica. Vo verzii s kobaltovým krúžkom ju výrobca označil
modrou farbou.

Vodeodolnosť

Masturbátor Tenga Aero Cobalt Ring je jedným z vodotesných nástrojov. Preto si s ním môžete užiť chvíle vzrušenia
nielen doma, v spálni, ale aj ve sprche.

Dizajn a tvar

Nenápadný dizajn pomôcky trochu pripomína vázu alebo reproduktor, a tak pôsobí nadčasovým a minimalistickým
dojmom. Vďaka zaoblenému tvaru sa hračka ľahko drží v ruke, takže ju pri hre s partnerom zvládnu aj ženy.

Materiál

Hladký plášť z pevného a odolného plastu ABS chráni mäkké a pružné puzdro z materiálu silikónového/TPR.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/starostlivost-o-umele-vaginy-masturbatory/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Farba

Neformálna biela farba v kombinácii s modrým krúžkom podčiarkuje minimalistický, futuristický vzhľad hračky.
Budete túžiť po novom dobrodružstve a orgazme, ktorý vás vystrelí do vesmíru.

Rozmery

Na prvý pohľad vyzerá masturbátor nenápadne a perfektne padne do ruky.

Celková dĺžka: 17,3 cm
Použiteľná dĺžka: 15 cm
Priemer s krytom: 7,1 cm
Priemer otvoru v pokoji: 1,5 cm
Priemer otvoru po natiahnutí: 4 cm
Hmotnosť: 359 g
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