NÁVOD
Fleshlight Vibro Touch vagina
Údržba
I když má ﬂeshlightka vodotěsnou úpravu, strávíte nad její údržbou trochu více času.
Po akci vyndejte pružný návlek z pevného obalu, vypláchněte ho pod proudem čisté
vlažné vody a nechte dobře uschnout na volném vzduchu. Nepoužívejte mýdlo ani
jiné mycí prostředky, protože by se materiál Superskin začal nepříjemně lepit a
ztratil by svou hebkost. Dezinfekce pomůcek dotáhne hygienu do konce. Suchý
návlek uložte zpátky do pevného obalu a na závěr vaginu přepudrujte pudrem na
ﬂeshlightky. Péče o umělé vaginy, masturbátory zajistí, aby byl její povrch
pořád hebký.
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.

Nabíjení
Před prvním použitím vložte do každé vibrační patrony tři speciální LR44 baterie.
V příslušenství ﬂeshlightky jich najdete rovnou deset. Baterie do minivibrátorku
vložíte tak, že odšroubujete jeho závit pod ovládacím tlačítkem. Výrobce uvádí, že
pomůcka vydrží vibrovat až 13 hodin.

Ovládání
Manipulace s vibračními patronami chce trochu cviku, protože jejich vložení do rukávu ﬂeshlightky jde trochu ztuha,
ale není to nic, co byste nezvládli. Nejprve z pevného obalu vytáhněte masážní návlek a vyjměte z něj bílou plastovou
trubičku sloužící jako dočasná výztuha pomůcky. Do tunýlků za vstupem do vaginy vložte zapnuté vibrační patrony,
které zapnete i vypnete stisknutím horního tlačítka. Návlek vraťte zpátky do plastového obalu. Potom vaginu
promažte pořádnou dávkou kvalitního lubrigelu na vodní bázi a můžete se pustit do akce.

Vibrační programy
Vibrační patrony nemají žádné vibrační programy. Po jejich zapnutí spustíte jednu konstantní vibraci.

Voděodolnost
Vagina umí skvěle plavat, takže ji s sebou vezměte i do vany plné vody, ale nezapomeňte vytáhnout vibrační
patronu, abyste tuto vibrační krásku zbytečně neutopili. Sprchovou kosmetiku nechte na vaně, protože mýdlo
narušuje jemný materiál vnitřního rukávu.

Design a tvar
Obal pomůcky připomíná obří baterku s velkým závitem na šroubování, pod kterým se ukrývá odlitek evokující vaginu
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s klitorisem. I přes větší rozměry se hračka díky postranním vroubkům na rukojeti dobře drží v ruce. Vagina je
zabalená ve velké plechovce a parádně se hodí i jako dárek.

Materiál
Patentovaný pružný materiál Superskin spadá mezi TPE/TPR materiály. Podmaní si vás svou jemností a hebkostí. Po
nahřátí hýčká penis jako skutečná ženská vagina.

Barva
Lehce narůžovělý odstín rukávu zahaluje dráždivě černá barva s kapkou třpytu evokující temnou oblohu pod
hvězdami.

Rozměry
Pomůcka má robustní obal, takže ji do kapsy nejspíš neschováte, ale do větší tašky nebo kufru se pohodlně vejde.
Vnitřní rukáv v životní velikosti potěší i pány s větší chloubou.
Délka i s obalem: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní části): 6 cm
Délka vaginy: 22 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 626 g
Hmotnost bez obalu: 438 g
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