NÁVOD
Masturbátor Clear Jack
Údržba
Údržba masturbátoru díky jeho vodotěsnosti nezabere ani pár minut. Stačí,
když ho po každé divočině omyjete proudem vlažné vody a necháte
proschnout. Nikdy ho ale nepřevracejte naruby, poškodil by se. Dezinfekce
pomůcek by se neměla zanedbat. Jen díky ní se nebudete muset o svou
erotickou pomůcku dělit s nezvanými hosty. A abyste péči o svůj masturbátor
dotáhli do konce, tak Péče o umělé vaginy, masturbátory vám nabídne vše, co
by se vám mohlo ještě hodit.
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.

Voděodolnost
Masturbátor je vodotěsný. Takže si ho vezměte s sebou do vany nebo si
zpříjemněte ranní sprchu osvěžujícím orgasmem.

Design a tvar
Nenápadný válcovitý tvar masturbátoru v průhledné barvě vypadá jako skleněný tunel. Svou velikostí perfektně
padne do ruky. Na obou stranách najdeme otvor. Jeden je trochu větší a simuluje vaginální vchod, zatímco ten druhý,
menší a užší, evokuje sevřený análek.

Materiál
TPE materiál propůjčuje masturbátoru pružnost a odolnost. Přizpůsobí se jakémukoliv rozměru penisu a zvládne
i divoké hrátky.

Barva
Průhledná barva ve vás probudí fantazii a touhu dívat se skrz transparentní provedení pomůcky na napumpovaný
penis. Zatoužíte díky tomu po divokých hrátkách ve dvou i o samotě.

Rozměry
Masturbátor Clear Jack potěší svou kompaktní velikostí, díky které skvěle padne do ruky a vejde se do každého
batohu nebo kufru.
Celková délka v klidu: 12,4 cm
Celková délka při natažení: 23 cm
Nejširší část v klidu: 6,8 cm
Prodejce:
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Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoct?
Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:
Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

NÁVOD
Nejužší část v klidu: 4,9 cm
Celková šířka při natažení: 10 cm
Šířka většího otvoru: 3,3 × 1,7 cm
Šířka menšího otvoru: 1,5 cm
Hmotnost: 179 g

Informace o likvidaci odpadů
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde bude přijatý zdarma. Správnou likvidací produktu pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Dovozce a výrobce
Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená u
rejstříkového soudu v Ostravě č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697
YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China
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