
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.

Fleshlight Emily Willis Squirt vagina (25 cm)

Karbantartás

A mesterséges hüvely vízálló felülettel rendelkezik, de a karbantartása több időt vesz
igénybe. Minden művelet után öblítse le langyos vízzel, és hagyja szabadon
megszáradni. Ne használjon szappant a tisztításhoz. Ez károsíthatja a
szabadalmaztatott Superskin anyagot. Segédeszközök fertőtlenítése kíméletesen
távolít el minden szennyeződést a készülékről, így tökéletesen fel lesz készítve a
további használatra. Karbantartás után hagyja megszáradni a kazettát. Csak ezután
tegye vissza a műanyag edénybe, és zárja le a fedéllel. Javasoljuk, hogy a
maszturbátort rendszeresen púderezze be, hogy ne tapadjon össze. Művaginák és
maszturbátorok ápolása meghosszabbítja a készülék élettartamát.

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. 

Vízállóság

A vízálló kialakításnak köszönhetően akár a fürdőkádban is játszhatsz műhüvellyel.
De óvakodjon a szappantól, amely károsíthatja a kényes anyagát.

Design és alak

A Fleshlight első pillantásra kissé erősnek tűnik, és egy zseblámpára hasonlít. A fedél lecsavarása után Emily Willis
csiklójának és hüvelyének gyönyörűen formázott öntvénye látható. Összességében a készülék formájából adódóan jól
tart a kézben, így játék közben is könnyen kezelhető.

Anyag

Bele fogsz szeretni az egyedülálló Superskin anyagba. Bár a klasszikus TPE / TPR anyagok közé tartozik, finom
felülete és hőszabályozó tulajdonságai a valódi emberi bőrre emlékeztetnek. A műanyag borítás sima és szilárd
tapintású. Készen áll szembenézni az erős, orgazmikus markolattal a tenyerében.

Szín

A gyöngyházfehér burkolat egy barackos lédús hüvelyt rejt, amely simogatásra vágyik.

Méretek

Egy életnagyságú hüvelyi öntvény még az átlagon felüli tehetséges uraknak is kedvére tehet.

Hossza fedővel is: 25 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
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Átmérő fedővel (alul): 6 cm
Hüvely hossza: 22,5 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 8,5 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,2 cm
Csomagolás súlya: 690 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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