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Vibrációs maszturbátor Monkey Spanker Vibro

Karbantartás

A Monkey Spanker nem igényel különösebb ápolást, minden használat után mossa le,
hogy ne kerüljön víz a vibráló motorba. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesen
eltávolít minden szennyeződést és szennyeződést a játékról.

Töltés

Az elemek a csomag részét képezik (két szett, azaz 4 db LR41 BUTTON CEEL). Az
elemeket nehezebb behelyezni , kicsik, de egy kicsit könnyű edzeni. A vibrátort úgy
helyezzük be a maszturbátorba, hogy a rezgések elindítására szolgáló gomb a
fogantyú keskenyebb része felé kerüljön.
Teszteltük az akkumulátor élettartamát . Tesztünk szerint 13 percig tartottak,
majd gyengülni kezdtek a rezgések.

Vezérlés

Kicsomagolás, a csomagolásból való kivétel és az elemek behelyezése után1.
kapcsolja be a vibrációt a vibrációs tojáson.
Hidratálás vízbázisú síkosító géllel (nem szilikonolajjal).2.
A pénisznek teljesen fel kell ereszkednie – helyezze Moneky Spankert a3.
péniszre közvetlenül a makk mögé, és kezdődhet az utazás.

Vízállóság

A vibrátor eltávolítása után a Moneky Spanker teljesen vízálló , szabadon áztathatod és fürödhetsz vele. A majmok
értékelni fogják az alapos fürdést!

Design és alak

A forma kukucskálóra vagy nagyítóra hasonlít. Mindkét vége lekerekített , a maszturbátorgyűrű nagyobb,
belsejében kiváló minőségű rugalmas szilikon tölti ki. Középen van egy lyuk a pénisz számára. A középső rész
keskenyebb és jó és szilárd fogást biztosít . A középső részen lévő lyukba egy kicsi, de erős vibrátort helyeznek,
aminek a végén egy trigger gomb található.

Anyag

Kemény műanyag fogantyú, végrész klinikai szilikonból a maximális érzet érdekében. Fehér és fekete műanyag,
a kerek részen belül fekete szilikon töltet. A vibrációs lövedék is műanyagból készült, ami átlátszóan szürkésfekete.

Méretek

Maszturbátor
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Hossza: 16 cm
A nagyobb rész átmérője: 5 cm
A kisebb rész átmérője: 4,5 cm

Rezgő motor

Hossza: 4 cm
Átmérő: 1 cm
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