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Tenga Aero Cobalt Ring maszturbátor

Karbantartás

A vízálló maszturbátor karbantartása néhány plusz percet vesz igénybe. Minden
használat után alaposan öblítse le a készüléket langyos vízzel. Segédeszközök
fertőtlenítése megszabadítja a játékot a mikroszkopikus méretű
szennyeződésektől, amelyeket első látásra nem vesz észre. Tisztításkor az egész
hüvelyt is óvatosan áttekerheti. Öblítés után csúsztassa ki a fekete pálcikát a
sapkából, amely praktikus állványként szolgál a maszturbációs hüvely számára,
amelyet mosás után meg kell száradnia. Fogja meg a rudat, húzza felfelé és
fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse a felemelt
helyzetbe. Ezután tedd rá a hüvelyt, és várd meg, amíg az összes víz belefolyik a
fedélbe, amit végül kiöntesz és törölközővel letörölöd. Ha a maszturbátor belseje
megszáradt, visszahelyezheti a műanyag zacskóba, és pattintható fedéllel
lecsukhatja. Javasoljuk, hogy továbbra is púderezze be az ujját, mert csak a
megfelelőt Művaginák és maszturbátorok ápolása meghosszabbítja az életét.
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

Gyorsan megtanulja az egyszerű kezelést. A maszturbátor manuális, ezért ne keressen semmilyen vezérlőgombot, és
készüljön fel a kézi munkára. A készülékben lévő vákuum intenzitásának növeléséhez mindkét kezébe kell venni, és a
műanyag burkolat felső, nagyobb részét balra kell fordítani. A másik oldalra (jobbra) fordulva ismét csökken a
vákuumerő. A jobb tájékozódást a maszturbátor közepén elhelyezett 10 pontos skála szolgálja. A Cobalt Ring
változatnál a gyártó kék színnel jelölte.

Vízállóság

A Tenga Aero Cobalt Ring maszturbátor az egyik vízálló segédeszköz. Ezért nem csak otthon, a hálószobában, hanem
a szálloda pezsgőfürdőjében is élvezheti az a zuhany alatt.

Design és alak

A készülék nem feltűnő kialakítása kicsit olyan, mint egy váza vagy hangszóró, időtálló és minimalista megjelenést
kölcsönöz. A lekerekített formáknak köszönhetően a játék jól tart a kézben, így még a nők is megbirkóznak vele, ha
partnerrel játszanak.

Anyag

Az erős és strapabíró ABS műanyagból készült sima burkolat védi a puha és rugalmas szilikon/TPR anyagból készült
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hüvelyt.

Szín

A lezser fehér szín a kék gyűrűvel kombinálva kiemeli a játék minimalista, futurisztikus megjelenését. Egy új kalandra
és orgazmusra fogsz vágyni, ami az űrbe repít.

Méretek

Első pillantásra a maszturbátor feltűnőnek tűnik, és tökéletesen illeszkedik a kézbe.

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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