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Tenga Aero Cobalt Ring masturbátor

Údržba

Údržba vodotěsného masturbátoru vám zabere pár minut času navíc. Po každém
použití pomůcku důkladně propláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce
pomůcek zbaví hračku i mikroskopických nečistot, kterých byste si na první
pohled nevšimli. Při čištění můžete celý rukáv taky opatrně převrátit. Po
opláchnutí vysuňte z uzávěru černou tyčinku, která slouží jako šikovný stojánek
pro masturbační návlek, který po umytí musíte nechat vyschnout. Uchopte
tyčinku, vytáhněte ji směrem vzhůru a pootočením ve směru hodinových ručiček
ji upevněte do vyvýšené polohy. Pak na ni nasaďte návlek a počkejte, až všechna
voda vyteče do víčka, které nakonec vylijete a utřete ručníkem. Jakmile je vnitřní
část masturbátoru suchá, můžete ji vrátit zpátky do plastového obalu a uzavřít
zacvakávacím víčkem. My doporučujeme rukáv ještě přepudrovat, protože jen
správná Péče o umělé vaginy, masturbátory prodlouží 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 se rychle naučíte. Masturbátor je manuální, takže u něj nehledejte žádné ovládací tlačítko a
připravte se na ruční práci. Abyste v pomůcce zvýšili intenzitu podtlaku, musíte ho vzít do obou rukou a otočit jeho
vrchní, větší část plastového obalu směrem doleva. Otočením na druhou stranu (doprava) sílu podtlaku zase snížíte.
Pro lepší orientaci slouží 10stupňová škála, umístěná uprostřed masturbátoru. Ve verzi Cobalt Ring ji výrobce
označil modře.

Voděodolnost

Masturbátor Tenga Aero Cobalt Ring patří k vodotěsným pomůckám. Vychutnáte si s ním proto chvíle vzrušení nejen
doma, v ložnici, ale třeba i ve sprše.

Design a tvar

Nenápadný design pomůcky připomíná trochu vázu nebo reproduktor a působí tak nadčasovým a minimalistickým
dojmem. Hračka se díky zakulaceným tvarům dobře drží v ruce, proto manipulaci s ní zvládnou i ženy při hrátkách
s partnerem.

Materiál

Hladký obal z pevného a odolného ABS plastu chrání měkký a pružný rukáv z silikonového/TPR materiálu.
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Barva

Ležérní bílá barva v kombinaci s modrým prstencem podtrhuje minimalistický, futuristický vzhled hračky. Zatoužíte
tak po novém dobrodružství a orgasmu, který vás vystřelí do vesmíru.

Rozměry

Na první pohled vypadá masturbátor nenápadně a skvěle padne do ruky.

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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