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Vibrační masturbátor Monkey Spanker Vibro

Údržba

Monkey Spanker nepotřebuje zvláštní péči, po každém použití ho omyjte tak, aby se
voda nedostala do vibračního motorku. Dezinfekce pomůcek dokonale zbaví hračku
všech nečistot a breberek.

Nabíjení

Baterie jsou součástí balení (dvě sady, tzn. 4 ks LR41 BUTTON CEEL). Baterie se hůře
vkládají, jsou malinké, ale z trochou cviku to jde snadno. Vibrátorek vložíme do
masturbátoru tak, aby tlačítko ke spuštění vibrací bylo umístěno směrem k užší části
rukojeti.
Otestovali jsme výdrž baterií. Dle našeho testu vydržely vibrovat 13 minut, potom
začaly vibrace slábnout.

Ovládání

Po rozbalení, vyndání z obalu a zasunutí baterií zapněte vibrace na vibračním1.
vajíčku.
Zvlhčete lubrikačním gelem na vodní bázi (ne silikonový olej).2.
Penis by měl plně ztopořený – nasaďte Moneky Spanker na penis hned za žalud3.
a jízda může začít.

Voděodolnost

Po vyjmutí vibrátorku je Moneky Spanker plně voděodolný, můžete ho libovolně namáčet a koupat se s ním. Opice
důkladnou koupel ocení!

Design a tvar

Tvar připomíná kukátko či lupu. Oba konce jsou zakulacené, kruh masturbátoru je větší, uvnitř vyplněný kvalitním
pružným silikonem. Uprostřed je otvor na prostrčení penisu. Středová část je užší a zajišťuje dobré a pevné
uchopení. Do otvoru ve středové části se vkládá malý, ale výkonný vibrátorek, na jehož konci je spouštěcí tlačítko.

Materiál

Rukojeť z pevného plastu, koncová část vyrobena z klinického silikonu pro maximální pocit. Bílý a černý plast,
uvnitř kruhové části je černá silikonová výplň. Vibrační střela je rovněž z plastu, který je transparentně šedočerný.

Rozměry

Masturbátor
Délka: 16 cm
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Průměr větší části: 5 cm
Průměr menší části: 4,5 cm

Vibrační motorek

Délka: 4 cm
Průměr: 1 cm
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