
Návod k produktu

Masturbátor PDX COCK COMPRESSOR VIBRATING STROKER (44924)

Základní specifikace:
Masturbátor ve tvaru vagíny s inovativní technologií air bag, která napodobuje stahování poševních 
svalů v 5 režimech a 8 vibračními a pulzačními režimy. Disponuje silnou zabudovanou přísavkou.

Návod k použití:
Krátkým stiskem vrchního tlačítka se symbolem kolečka zapnete vibrace patrony. Dalšími krátkými 
stisky měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy. Podržením tlačítka po dobu 2 vteřin vibrace 
vypnete. Krátkým stiskem spodního tlačítka se symbolem šipky spustíte první vzduchový režim. Ten 
nafoukne vzduchovou kapsu okolo vstupu, aby vytvořil užší prostor. Dalším krátkým stiskem 
přifoukne ještě více vzduchu. Opakovaným krátkým stiskem se posunete na další tři vzduchové 
režimy, které jsou v různém automatickém módu. Při podržení tlačítka po dobu 2 vteřin se vzduch 
vyfoukne a air bag funkce se vypne.

Návod na údržbu:
Před a po každém použití masturbátor omyjte a použijte čistič na erotické pomůcky. Opatrně 
vytáhněte rukáv masturbátoru z obalu. Na konci rukávu je vibrační patrona propojena drátkem k 
obalu, postupujte tedy opatrně, abyste kabel nevytrhli. Vyjměte patronu z kapsičky, čímž uvolníte 
rukáv. Ten omyjte a vnitřní tunel propláchněte pod tekoucí vlažnou vodou. Poté naneste čistič, 
vyčkejte 5 minut a znovu jej opláchněte. Po úplném a důkladném vysušení jej posypte pudrem pro 
masturbátory. Pokuste se jej prosypat i uvnitř a rozetřete pudr prsty. Vložte patronu zpět do kapsičky
a zasuňte rukáv zpět do obalu. Pro upevnění pozice můžete rukou silně škubnout směrem dolů a 
využít gravitační a odstředivou sílu pro usazení rukávu v obalu.

Lubrikace:
Realistické materiály mohou být používány pouze s lubrikanty na vodní bázi. Použití lubrikantů na 
silikonové bázi může poškodit povrch materiálu. Na takové poškození nemůže být uplatněna 
reklamace.

Voděodolnost:
Masturbátor je odolný proti stříkající vodě. Vzhledem k elektronice uvnitř masturbátoru se pokuste 
jej vystavit přímé tekoucí vodě co nejméně. Nikdy masturbátor neponořujte do vody a neumývejte 
jej, pokud je připojený k vibrační patroně.

Napájení:
Přiložený USB kabel zastrčte na zadní spodní straně do zdířky s nápisem DC. Nabíjení indikuje dioda 
červeným světlem, plně nabitý indikuje zelenou kontrolkou. Při nabíjení funkce nezapínejte.

Materiál:
obal z odolného ABS plastu, rukáv z realistického materiálu TPR


