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Vibračný masturbátor Monkey Spanker Vibro

Údržba

Monkey Spanker nepotrebuje zvláštnu starostlivosť, po každom použití ho umyte tak,
aby sa voda nedostala do vibračného motorčeka. Dezinfekcia pomôcok dokonale
zbaví hračku všetkých nečistôt a breberiek.

Nabíjanie

Batérie sú súčasťou balenia (dve sady, tzn. 4 ks LR41 BUTTON CEEL). Batérie sa
horšie vkladajú , sú malinké, ale z trochou cviku to ide ľahko. Vibrátorček vložíme
do masturbátora tak, aby tlačidlo na spustenie vibrácií bolo umiestnené smerom
k užšej časti rukoväte.
Otestovali sme výdrž batérií . Podľa nášho testu vydržali vibrovať 13 minút, potom
začali vibrácie slabnúť.

Ovládanie

Po rozbalení, vybratí z obalu a zasunutí batérií zapnite vibrácie na vibračnom1.
vajíčku.
Zvlhčite lubrikačným gélom na vodnej báze (nie silikónový olej).2.
Penis by mal plne stoporený – nasaďte Moneky Spanker na penis hneď za žaluď3.
a jazda môže začať.

Vodeodolnosť

Po vybratí vibrátorku je Moneky Spanker plne vodeodolný , môžete ho ľubovoľne namáčať a kúpať sa s ním. Opice
dôkladný kúpeľ ocenia!

Dizajn a tvar

Tvar pripomína kukátko či lupu. Oba konce sú zaguľatené , kruh masturbátora je väčší, vo vnútri vyplnený
kvalitným pružným silikónom . Uprostred je otvor na prestrčenie penisu. Stredová časť je užšia a zaisťuje dobré a
pevné uchopenie . Do otvoru v stredovej časti sa vkladá malý, ale výkonný vibrátor, na konci ktorého je spúšťacie
tlačidlo.

Materiál

Rukoväť z pevného plastu , koncová časť vyrobená z klinického silikónu pre maximálny pocit. Biely a čierny plast,
vo vnútri kruhovej časti je čierna silikónová výplň. Vibračná strela je tiež z plastu, ktorý je transparentne šedočierny.

Rozmery

Masturbátor

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Dĺžka: 16 cm
Priemer väčšej časti: 5 cm
Priemer menšej časti: 4,5 cm

Vibračný motorček

Dĺžka: 4 cm
Priemer: 1 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

