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Tenga Aero Silver Ring masturbátor

Údržba

Údržba vodotěsného masturbátoru vám zabere pár minut. Po každém použití ho
pořádně propláchněte proudem vlažné vody. Klidně rukáv při čištění opatrně
obraťte vnitřkem ven. A pokud toužíte po absolutní čistotě, tak použijte
dezinfekční prostředek. Dezinfekce pomůcek očistí i ty nejmenší nečistoty,
kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí ji na hračku nastříkat, nechat
minutu působit a opláchnout. Pak už jen vysuňte z víčka černou tyčinku, která
slouží jako odkapávač, a nechte masturbační návlek vyschnout. Případně ho
převrácený osušte ručníkem. Tyčinku vysunete tak, že ji vytáhnete nahoru a
pootočíte s ní ve směru hodinových ručiček. Tím ji upevníte ve vyvýšené poloze.
My doporučujeme rukáv ještě přepudrovat, protože Péče o umělé vaginy,
masturbátory pomůže prodloužit jeho životnost. Pak už jen uložte pomůcku do
šuplíku nebo krabice, ve které bude vyčkávat na další použití.

Nevystavujte pomůcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ji, nesušte
hračku v troubě ani ji nenechávejte v rozpáleném autě nebo položenou na
radiátoru. Poškodila by se. 

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete levou zadní. Masturbátor Tenga Silver Ring je
manuální. Nenajdete u něj proto žádné ovládací tlačítko. Intenzitu podtlaku si
upravujete ručně, a to tak, že pro zvýšení otočíte vrchní, větší částí plastového
obalu směrem doleva. Otáčením doprava sílu sání naopak snížíte. Uprostřed
pomůcky najdete antracitově šedý proužek s 10stupňovou škálou regulace, která
ale bohužel není očíslovaná.

Voděodolnost

Masturbátor Tenga Aero Silver Ring má vodotěsnou úpravu. Můžete si ho proto vzít s sebou do vany.

Design a tvar

Díky minimalistickému provedení hračka vypadá jako reproduktor nebo čistička vzduchu. Její ergonomický tvar
usnadňuje manipulaci, kterou zvládnou při společných hrátkách i ženy, a celkově tak ničím nenarušuje prožitky
z intenzivní stimulace.

Materiál

Na dotek hladký a na pohled lesklý ABS plast v sobě schovává měkký a poddajný rukáv z průhledného
silikonového/TPR materiálu.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/
https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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Barva

Nevinná bílá barva v kombinaci s antracitově šedým kroužkem dodává pomůcce nádech tajemna a vzbuzuje
zvědavost.

Rozměry

Středně velký masturbátor se dobře drží v ruce a uspokojí drtivou většinu mužů.

Celková délka: 17,3 cm
Použitelná délka: 15 cm
Průměr s obalem: 7,1 cm
Průměr otvoru v klidu: 1,5 cm
Průměr otvoru po natažení: 4 cm
Hmotnost: 359 g
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