
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 Flight Pilot maszturbátor

Karbantartás

A Fleshlight vízálló, de ahhoz, hogy puha és szép maradjon, kicsit jobban oda
kell figyelni az esemény után. Öblítse le a maszturbátort meleg,
szappanmentes vízzel, hogy elkerülje a kényes anyag károsodását.
Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a tisztítás többi részéről. Hagyja a
segédeszközt jól megszáradni. Ha a műhüvelyt közvetlenül a fürdés után
szoros csomagolásába zárnád, akkor a gőzölés miatt penészedni kezdhet, és az
nagyon kár lenne. Végül használjon port. A Fleshlight így hosszú ideig megőrzi
lágyságát.

Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne
szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron fekve.
Megsérülne.

Vízállóság

Ön is élvezheti a vízi szórakozást ezzel a stílusos szépséggel. Vízálló felülettel rendelkezik, ezért vigye el közös
zuhanyozóhoz vagy fürdőkádhoz. De a szappant vagy a tusfürdőt hagyd a fürdőn, mert a zuhanykozmetikumok
károsítják a készülék felületét.

Design és alak

Első látásra beleszerettünk ennek a lámpatestnek a kialakításába. Kicsit az aromadiffúzorra emlékeztet, így
nyugodtan felteheted a játékot a nappaliban a polcra, és senki sem fogja tudni, hogy valójában mi van ott. A készülék
teljes hosszában finom pont alakú szerkezettel rendelkezik, aminek köszönhetően ez a szépség jól tart a kézben. A
csomag fedele felcsavarható, valamint a másik végén csavarással szabályozható a vákuum. Maga a maszturbátor
abban különbözik a többi lámpatesttől, hogy a bejárati nyílás nem hüvelyre, hanem turbinára emlékeztet. A
négyzónás belső szerkezet masszív cumshottá dolgozza fel a péniszt.

Anyag

A Superskin egy elképesztően puha és rugalmas TPE / TPR anyag, amelyre a Fleshlight szabadalma van. Bemelegítés
után nagy meleget vezetnek, így a mesterséges hüvelyes szólójátékok emlékeztetik a férfiakat egy igazi nővel való
szexre. A kemény műanyag borítás még a vadat is kibírja.

Szín

A masszázshüvely kristálytiszta színe jégkockát idéz. A kemény borító érzéki fekete színű.

Méretek

A készülék mérete kevésbé vagy közepesen tehetséges uraknak remek. Más lámpatestekkel ellentétben nem tűnik
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olyan erősnek, kisebb a súlya és kompaktabb a mérete.

Hossza fedővel is: 20 cm
Átmérő fedővel (felső rész): 7,9 cm
Átmérő fedővel (alul): 5,5 cm
Hüvely hossza: 17 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 7 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,3 cm
Súly csomagolással: 399 cm
Súly csomagolás nélkül: 256 g
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