Návod k použití výrobků Tenga (www.Tenga.cz)
Tenga ONACUP
1. odstraňte ochrannou fólii z těla výrobku
2. sejměte přelep regulace tlaku / podtlaku ve výrobku
3. zasuňte penis do lubrikovaného otvoru a pohybujte výrobkem tam a zpět
Jednotlivé edice Standard (červená), Soft (bílá) a Hard (černá) se liší flexibilitou a tvrdostí použitého materiálu a tím se mění celková
charakteristika vlastností každého výrobku, jako jsou: sevření, sání, přilnavost, stimulace, jemnost a přizpůsobení velikosti. U všech
výrobků řady ONACUP (vyjma Double Hole Cup), můžete řídit sílu sacího efektu ucpáním či povolením otvoru pro kontrolu podtlaku.
Všemi výrobky z řady Soft Tube Cup můžete libovolně mačkat, ucítíte tak tlak vlastní ruky. Pomocí výrobku Rolling Head Cup můžete
krouživými pohyby stimulovat žalud penisu. S Double Hole Cup si můžete užít pocity s vaginálního nebo análního styku. Air Cushion Cup
je ideální k experimentům s tlakem či pod tlakem ve výrobku ucpáním či povolením otvoru pro kontrolu podtlaku. Deep Throat Cup
zase věrně napodobuje orální stimulaci.

Tenga FLIP HOLE/ BLACK HOLE
1. vyjměte výrobek z obalu
2. sejměte držák (drží obě poloviny u sebe)
3. rozevřete výrobek a dostatečně lubrikujte jedním z přiložených gelů
4. zavřete výrobek a zajistěte jej zpětně držákem proti rozevření
5. zasuňte penis do otvoru a pohybujte výrobkem tam a zpět
6. stiskem tlačítek můžete stimulaci ještě více zintenzivnit na začátku, uprostřed a na konci
7. po použití výrobek vypláchněte vlažnou vodou
8. pro pohodlné vysušení jej rozevřený umístěte na držák
9. výrobce garantuje 50 použití bez porušení struktury materiálu
Tenga EGG
1. odstraňte ochrannou fólii z těla výrobku a vyjměte výrobek z obalu (skořápky)
2. vyjměte přiložený lubrikační gel z výrobku a naneste jej po obvodu otvoru a dovnitř výrobku
3. zasuňte penis do otvoru a přetahujte výrobek přes penis směrem tam a zpět nebo jen prsty stimulujte žalud penisu s pomocí vnitřní
struktury EGG.
DOPORUČENÍ
Všechny výrobky z řady Tenga ONACUP a EGG byly navrženy na jedno použití. Důvodem je maximální prožitek a dokonalá hygiena.
Někteří uživatelé však používají Tenga ONACUPS nebo EGGS více než jednou pokud: neejakulují dovnitř, používají kondom, po použití
výrobek vymyjí.
Výrobek není doporučeno používat opakovaně a výrobce či prodejce nenese za jakékoliv potíže spojené s vícenásobným použitím
Tenga ONACUPS či Tenga EGG odpovědnost. Naopak Tenga FLIP Hole je určen k opakovanému použití a jeho použití je možné více
než 50 krát v nezměněné kvalitě sexuálního prožitku. Při opakovaném použití doporučujeme použít lubrikant na vodní bázi (např.
ToyFluid od Fun Factory nebo Tenga Hole Lotions). Výrobky Tenga jsou určeny k osobnímu užití a neměly by být sdíleny s jinými osobami.
Všechny výrobky Tenga jsou recyklovatelné.

Více o produktech Tenga na www.Tenga.cz
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