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Návlek na penis Vibro Man

Údržba

Návlek má vodotěsnou úpravu, takže jeho údržbu zvládnete rychlostí blesku.
Před očistou ale vytáhněte vibrační patronu, aby se do ní nedostala voda.
Návlek opláchněte pod vlažnou tekoucí vodou s kapkou mýdla a nechte ho
dobře vyschnout. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech skrytých nečistot.
Suchou pomůcku uložte do tmavého šuplíku odděleně od ostatních hraček, aby
na sebe nemohly materiály vzájemně působit a poškodit se. Parádní bude
textilní pytlík nebo originální obal.

Nabíjení

K provozu patrony postačí tři LR44 baterie. Po jejich vybití je jednoduše
vyměňte za nové a můžete dál pokračovat v hrátkách. Při našem testování
vydržel minivibrátorek v provozu 60 minut.

Ovládání

Ovládání zvládnete levou zadní, protože vibrační patronu zapnete i vypnete
pouze jedním tlačítkem. Bez baterií to nepůjde, ale jedny k vám dorazí už
rovnou ve vibrační patroně. Než se pokusíte hračku zapnout, musíte
odšroubovat závit a vytáhnout ze zásobníku bílý papírek. Minivibrátorek pohání
tři LR44 baterie. Všechny patří – dolů a + nahoru. Pak už jen závit zašroubujete
a dlouze podržíte tlačítko pro zapnutí. Když budete chtít vibraci vypnout, opět
na pár vteřin zmáčkněte ovládací tlačítko patrony.

Voděodolnost

Návlek je vodotěsný, ale s vibrační patronou vodní hrátky nedoporučujeme. Do závitu se snadno dostane voda a
patrona by se doslova utopila.

Design a tvar

Výrazný žalud a žilkování působí realistickým dojmem. Průhledná barva dodává návleku šmrnc, protože opticky
zvětšuje penis jako přes lupu. Výběžek na klitoris ve tvaru zajíčka pohání vyndávací vibrační patrona. Návlek se
dobře drží v ruce, akorát se obtížněji nasazuje na mužskou chloubu. My si ale myslíme, že to s trochou cviku
zvládnete levou zadní.

Materiál

Kvalitní TPE/TPR materiál skvěle pruží a usnadňuje nasazování návleku až za varlata. Zamilujete si i jeho snadnou
údržbu.
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Barva

O slastnou masáž klitorisu se po zapnutí vibrační patrony postará jedna rychlá konstantní vibrace.

Rozměry

Velké rozměry dělají z návleku pořádného macka, ale zkušené dračice si s jeho velikostí hravě poradí. Návlek nejlépe
padne mužům s penisem o délce 16–18 cm. Méně obdaření pánové ho sice nezaplní, ale i tak vám pomůcka při sexu
udělá dobrou službu, protože bude držet tvar.

Celková délka: 22 cm
Průměr žaludu: 5,7 cm
Průměr otvoru na penis: 5,1 cm
Průměr otvoru na varlata: 5,1 cm
Hmotnost: 209 g
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