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Vibrációs vagina Big Bang Pussy

Karbantartás

Ezeknek a strukturált maszturbátoroknak egy kicsit bonyolultabb a
karbantartása. A játékok után alaposan öblítse ki a hüvelyt és hagyja szabadon
megszáradni. Javasoljuk, hogy a hüvelyt itt-ott púderezze be, hogy puha és
puha maradjon. És mivel ezek a játékok hajlamosabbak a penészedésre,
javasoljuk, hogy fertőtlenítsd őket. Segédeszközök fertőtlenítése megbízhatóan
kiűzik ezeket a kórokozó brebereket.

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. 

Töltés

Ahhoz, hogy a segged megmutassa a twerkingét, három mikroceruza AAA elemre van szüksége. Csak helyezze be
őket a vezérlőbe, majd csatlakoztassa a vibrációs patront és végül helyezze be a hüvelybe. És most kezdődik a
megfelelő tánc…

Vezérlés

Nem fog habozni az irányítás mellett. Helyezze be a kábelt a rezgőpatronnal a végén a vezérlőbe. A távirányítón nem
találsz szenzort, csak egy kereket, amit pontosan úgy mozgatsz fel és le, ahogy kell. Csúsztassa felfelé a kereket a
kazetta bekapcsolásához, és növelje az intenzitást. Éppen ellenkezőleg, lefelé csökkenti az intenzitást, és amikor
eléri a végét, a kazetta kikapcsol.

Vibrációs programok

Kicsit sajnáljuk, hogy a mecénásnak nincs vibrációs programja. De másrészt a rezgések erősek. A rezgések
intenzitását egy kerék szabályozza, így pontosan úgy állíthatja be az intenzitást, ahogyan szüksége van rá.

Vízállóság

Maga a hüvely vízálló, ezért bátran vidd el a közös fürdőbe. A rezgőpatront azonban inkább hagyja szárazon. Nincs
megfelelő tömítés a vezérlőn vagy a patronon, és könnyen víz kerülhet oda. Ezért csak nedves ruhával törölje le.

Design és alak

Szép női test, feszes szamárral és mellekkel a kezében. Az általa viselt ruhát vésett pöttyös borítja, aminek
köszönhetően a hüvely akkor sem csúszik ki a kézből, ha a kezed eltömődik a síkosítótól. A hüvelyben lévő rés
rugalmas, így a büszkébb urak is beleférnek. A másik oldalon két lyuk található, az egyik a pénisz, a másik pedig a
vibrációs patron számára.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Anyag

A Realistic Love Skin anyag, amely a TPE / TPR alá tartozik, valódi emberi bőrre emlékeztet. Puha, puha tapintású és
rugalmas. A vaginával játszani olyan érzés lesz, mintha egy igazi nővel szexelne.

Szín

A valósághű anyagot és megjelenést tovább emeli a természetes, testszín. Megfelelő hangulatot ad a játékoknak.

Méretek

Vagina pont elfér a kezében. Mivel szerdánként szűkebb, a kisebb kezű hölgyek is élvezni fogják.

Teljes hossza: 14 cm
Hüvely átmérője: 8 cm
Középső átmérő: 5 cm
Vibrációs patron hossza: 5,5 cm
A vibrációs patron átmérője: 2,5 cm
Vezető hossza: 11 cm
Vezető szélessége: 5,5 cm
Kábel hossza: 97 cm
Hüvelyi súly: 372 g
Vezető súlya: 106 g
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