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Tenga Aero Silver Ring maszturbátor

Karbantartás

A vízálló maszturbátor karbantartása néhány percet vesz igénybe. Minden
használat után alaposan öblítse le langyos vízzel. Tisztításkor óvatosan fordítsa
kifelé a hüvelyt. Ha pedig abszolút tisztaságra vágyik, használjon
fertőtlenítőszert. Segédeszközök fertőtlenítése a legkisebb szennyeződést is
letisztítja, amit első pillantásra nem venne észre. Nincs más dolga, mint a játékra
permetezni, egy percig hatni hagyni, majd leöblíteni. Ezután csúsztassa ki a
csepegtetőtálcaként szolgáló fekete rudat a fedélből, és hagyja megszáradni a
maszturbációs hüvelyt. Ha szükséges, törölközővel fejjel lefelé szárítsa meg.
A rúd meghosszabbításához húzza fel, és fordítsa el az óramutató járásával
megegyező irányba. Ez megemelt helyzetben rögzíti. A hüvelyt még púderezve
ajánljuk, mert Művaginák és maszturbátorok ápolása segít meghosszabbítani
élettartamát. Ezután csak tárolja a készüléket egy fiókban vagy dobozban,
amelyben a további használatra vár.

Ne tegye ki a szerszámot 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne
szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron. Sérülni
fog. 

Vezérlés

A bal hátsót könnyedén irányíthatod. A Tenga Silver Ring maszturbátor manuális. Ezért nem találsz rajta
vezérlőgombot. A vákuum intenzitását manuálisan állíthatja be a műanyag burkolat felső, nagyobb részének balra
forgatásával, hogy növelje azt. Éppen ellenkezőleg, a jobbra fordulás csökkenti a szívóerőt. A készülék közepén egy
antracitszürke csíkot találunk 10 fokos vezérlőskálával, ami sajnos nincs számozva.

Vízállóság

A Tenga Aero Silver Ring maszturbátor vízálló felülettel rendelkezik. Ezért magával viheti a fürdőbe vagy.

Design és alak

A minimalista kialakításnak köszönhetően a játék úgy néz ki, mint egy hangszóró vagy légtisztító. Ergonómikus
formája megkönnyíti a kezelhetőséget, amelyet akár nők is együtt játszhatnak, és összességében nem zavarja az
intenzív stimuláció élményét.

Anyag

A puha és rugalmas ABS műanyag, amely sima tapintású és fényes a szemnek, átlátszó szilikon/TPR anyagból készült
puha és rugalmas hüvelyt rejt.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/muvaginak-es-maszturbatorok-apolasa/
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Szín

Az ártatlan fehér szín az antracitszürke gyűrűvel kombinálva egy csipetnyi rejtélyt ad a segédeszköznek, és felkelti a
kíváncsiságot.

Méretek

Egy közepes méretű maszturbátor jól tart a kézben, és a férfiak túlnyomó többségét kielégíti.

Teljes hossza: 17,3 cm
Használható hossz: 15 cm
Átmérő burkolattal együtt: 7,1 cm
A lyuk átmérője nyugalmi állapotban: 1,5 cm
A lyuk átmérője nyújtás után: 4 cm
Súly: 359 g
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