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Fleshlight Vibro Touch vagina (25 cm)

Karbantartás

Annak ellenére, hogy a lámpatest vízálló felülettel rendelkezik, egy kicsit több időt
fog fordítani a karbantartására. A művelet után vegye ki a rugalmas hüvelyt a tömör
edényből, öblítse le tiszta langyos víz alatt, és hagyja jól megszáradni a szabad
levegőn. Ne használjon szappant vagy más mosószert, mert a Superskin anyag
kellemetlenül tapadni kezd, és elveszti puhaságát. Segédeszközök fertőtlenítése a
higiéniát a végéig szigorítja. Tedd vissza a száraz hüvelyt egy szilárd csomagolásba,
és a végén púderezd be a púderrel a fleshlights-t. Művaginák és maszturbátorok
ápolása ügyeljen arra, hogy a felülete még puha legyen.

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.

Töltés

Az első használat előtt helyezzen be három speciális LR44-es elemet minden
rezgőpatronba. Pontosan tíz darabot találsz belőlük a fényes kiegészítők között. Az
elemek behelyezéséhez a minivibrátorba csavarja ki a menetét a vezérlőgomb alatt.
A gyártó azt állítja, hogy a készülék akár 13 órán keresztül is ellenáll a rezgéseknek.

Vezérlés

A vibrációs patronok manipulálása némi gyakorlást igényel, mert a lámpa hüvelyébe való behelyezésük egy kicsit
merev, de ez semmi, amit nem tudsz megtenni. Először vegye ki a masszírozó hüvelyt a kemény tokból, és távolítsa
el a fehér műanyag csövet, amely ideiglenes megerősítésként szolgál a készülékhez. A hüvelybemenet mögötti
alagutakba helyezze be a bekapcsolt rezgőpatronokat, melyeket a felső gomb megnyomásával lehet ki- és
bekapcsolni. Helyezze vissza a hüvelyt a műanyag tartályba. Ezután kenje be a hüvelyt egy jó adag minőségi
vízbázisú síkosítóval, és már indulhat is az akció.

Vibrációs programok

A vibrációs patronoknak nincs vibrációs programja. Amikor bekapcsolja őket, egy állandó rezgést vált ki.

Vízállóság

Vagina remekül tud úszni, ezért vidd magaddal egy vízzel teli fürdőbe, de ne felejtsd el elővenni a rezgőpatront, hogy
ne fulladj meg feleslegesen ezt a vibráló szépséget. Hagyja a fürdőben a zuhanykozmetikumokat, mert a szappan
megzavarja a belső hüvely puha anyagát.
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Design és alak

A készülék burkolata egy óriási zseblámpára emlékeztet, nagy csavarmenettel, amely alatt a hüvelyt és a csiklót
idéző öntvény rejtőzik. Nagyobb mérete ellenére a játék jól tart a kézben a fogantyún lévő oldalsó bevágásoknak
köszönhetően. A hüvely nagy dobozba van csomagolva, ajándéknak is kiváló.

Anyag

A szabadalmaztatott Superskin rugalmas anyag a TPE / TPR anyagok közé tartozik. Lágyságával és lágyságával
meghódít. Melegítve úgy kényezteti a hímtagot, mint egy igazi női hüvely.

Szín

Az ujj enyhén rózsaszínes árnyalatát irritáló fekete szín fedi, egy csepp csillámmal, amely a csillagok alatti sötét eget
idézi.

Méretek

A készülék robusztus csomagolású, így valószínűleg nem a zsebbe bújtatja, de egy nagyobb táskában vagy
bőröndben kényelmesen elfér. Az életnagyságú belső hüvely még az uraknak is nagyobb büszkeséggel fog tetszeni.

Hossza fedővel is: 25 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
Átmérő fedővel (alul): 6 cm
Hüvely hossza: 22 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 8,5 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,3 cm
Csomagolás súlya: 626 g
Csomagolatlan súly: 438 g
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