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Vibro Man péniszköpeny

Karbantartás

A hüvely vízálló felülettel rendelkezik, így villámgyorsan karbantarthatod.
Tisztítás előtt azonban húzza ki a vibrációs patront, nehogy víz kerüljön bele.
Öblítse le a huzatot folyó langyos víz alatt egy csepp szappannal, és hagyja jól
megszáradni. Segédeszközök fertőtlenítése szabadítsd meg a játékot minden
rejtett szennyeződéstől. Tárolja a száraz segédeszközt egy sötét fiókban, más
játékoktól elkülönítve, hogy az anyagok ne érintkezzenek egymással és ne
sérülhessenek. Szuper lesz a textiltáska vagy az eredeti csomagolás.

Töltés

Három LR44 elem elegendő a kazetta működtetéséhez. A kisütés után
egyszerűen cserélje ki őket újakra, és folytathatja a játékot. Tesztelésünk során
a minivibrátor 60 percig bírta működésben.

Vezérlés

A bal hátsót vezérelheti, mert a rezgőpatront egyetlen gombbal lehet be- és
kikapcsolni. Elemek nélkül nem működik, de néhány közvetlenül a vibrációs
patronban ér el. Mielőtt megpróbálná bekapcsolni a játékot, csavarja le a
szálat, és húzza ki a fehér papírt a tálcából. A minivibrátor három LR44-es
elemmel működik. Minden tartozik - le és + fel. Ezután csak csavarja be a
menetet és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot sokáig. Ha ki szeretné
kapcsolni a rezgést, nyomja meg ismét a patronvezérlő gombot néhány
másodpercig.

Vízállóság

A burkolat vízálló, de nem ajánljuk a rezgőpatronos vízi játékokat. A víz könnyen bejut a szálba, és a patron szó
szerint megfulladna.

Design és alak

A jellegzetes makk és erezet valósághű benyomást kelt. Az átlátszó szín egy csavart kölcsönöz a hüvelynek, mivel
optikailag nagyítóhoz hasonlóan megnagyobbítja a péniszt. A nyuszi alakú csiklónyúlványt egy visszahúzható
rezgőpatron hajtja. A huzat jól tart a kézben, de a férfi büszkeségre nehezebb feltenni. De úgy gondoljuk, hogy egy
kis gyakorlással meg tudod csinálni a bal hátvédet.

Anyag

A kiváló minőségű TPE / TPR anyag tökéletesen rugózik, és megkönnyíti a hüvely behelyezését a herék mögé. Az
egyszerű karbantartást is imádni fogja.
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Szín

Egy gyors állandó rezgés gondoskodik a csikló finom masszírozásáról a rezgőpatron bekapcsolása után.

Méretek

A nagy méretek megfelelő macskává teszik a csizmát, de a tapasztalt sárkányok játékosan megbirkóznak méretével.
Az ujj a 16-18 cm -es péniszhosszúságú férfiak számára illeszkedik a legjobban. A gyengébb képességű urak nem
töltik be, de a szexuális segédeszköz még így is jó szolgálatot tesz, mert formában tartja.

Teljes hossza: 22 cm
A makk átmérője: 5,7 cm
Pénisz lyuk átmérője: 5,1 cm
A herék lyuk átmérője: 5,1 cm
Súly: 209 g
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