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Návod na obsluhu Fleshlight 

Co je to FLESHLIGHT? 
 
Fleshlight představuje další krok v evoluci mužské masturbace. Tady je několik důvodů, proč 
použít právě Fleshlight: 
 

1. Fleshlight je vyrobená ze speciálního materiálu, není to guma ani latex, ale několika patenty 
chráněný „Real Feel Skin“, který se vyznačuje například tím, že si udržuje teplo podobně 
jako lidská kůže, je neutrální, což znamená, že nevyvolává žádné nežádoucí alergické 
projevy a při správném používání a ošetřování vydrží svému majiteli velmi dlouho. 

2. V porovnání s výrobky spadající do této kategorie vyniká ve všem – v provedení blížící se 
realitě, v ceně, v popularitě a oblíbenosti. Žádný podobně zaměřený produkt nemá ve světe 
tolik inzerce a není tak propagovatelný.  

3. Sex s vagínou Fleshlight je naprosto bezpečný. Nehrozí riziko nákazy pohlavní chorobou, 
díky super materiálu vám vagína vydrží mnoho let. 

 
Fleshlight je složena ze dvou částí – plastový obal a Superskin vložka. Plastový obal tvarem 
připomíná obyčejnou baterku, která umožňuje diskrétní skladování. Je dostupný v několika barvách 
jako je černá, stříbrná, bílá nebo průhledná. Na každém konci plastového obalu je odstranitelné 
víčko. Pokud otevřete větší víčko, ukáže se Vám Superskin vložka. Pomocí menšího otočného víčka 
na opačné straně Fleshlight, si přizpůsobujete těsnost a intenzitu sání a dále Vám napomáhá ke 
snadnějšímu čištění Fleshlight. Plastový obal lze zakoupit i samostatně. 
 
Ohebná a pružná vložka je vyrobena z materiálu Super Skin. Vložky jsou dostupné v několika 
variacích, jsou netoxické, neobsahuje ftaláty, jednoduše se čistí a pokud o ně bude dobře staráno 
vydrží i několik let. Vložku jde zakoupit i samostatně, ale doporučuje se zakoupit i plastový obal, 
uskladnění je potom jednodušší, není to však podmínkou. 
 

Použití vagíny Fleshlight 

Před použitím je dobré zahřát vložku v umyvadle v teplé vodě. Pokud je to nezbytné, je možno 
vyměnit vodu za teplou a vložku nechat ohřát déle. NIKDY se však voda nesmí vařit. Po umytý 
setřeste přebytečnou vodu, vložku osušte a vložte do plastového pouzdra. Přizpůsobte si těsnost a 
intenzitu sání pomocí otočného víčka na spodní straně a použijte lubrikační gel. Pokud se Vám zda 
Vaše Fleshlight stále studená, zahřejte příště i plastový obal. Jednoduše jej opláchněte v teplé vodě 
a nechte odstát, až se vložka a pouzdro vysuší. Nyní je Vaše Fleshlight připravena k použití. Použití 
kondomu není nutné, pokud však pomůcku kromě Vás nepoužívá i někdo jiný. Každopádně, když 
už se pro kondom rozhodnete, určitě to Fleshlight nepoškodí. Fleshlight je možno použít i ve sprše 
nebo ve vaně. Vyhněte se však situacím, kdy by Fleshlight mohla přijít do styku s mýdlem. Mýdlo 
Fleshlight poškodí. 
 
Pozor! Ve vagíně Fleshlight je zespodu zastrčena plastová trubička kvůli udržení tvaru během 
transportu, kterou je nutné před prvním použitím vyjmout, jinak může dojít k poranění údu!! 
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Čištění 

Jednoduše vypláchněte vložku v umyvadle v teplé vodě a před použitím nechte uschnout. Na čištění 
vložky nepoužívejte mýdlo. V případě většího znečištění použijte isopropylalkohol. Sušte ji v dobře 
větrané místnosti, třeba v blízkosti okna nebo ventilátoru. K rychlému usušení vložku utřete jemnou 
tkaninou, která nepouští žmolky nebo nitě, které by mohli ulpět na povrchu. Po vložení zpět do 
pouzdra se ujistěte, že jsou všechny uzávěrky otevřené. Takto může vzduch lépe cirkulovat. 
Pokud chcete dosáhnout maximálně příjemného pocitu při kontaktu s materiálem, použijte 
potravinářský kukuřičný škrob. Vložku jím posypte a přebytečný škrob setřeste. Nedoporučují se 
používat dětšký pudr nebo talek.  
Časté používaní škrobu u vagíny Fleshlight ICE může způsobit, že vložka nebude 100% 
průhledná! 
 

 
 

Často kladené dotazy 

Je Fleshlight vibrační? 
• Ne. Fleshlight pro správné fungování nevyžaduje žádné napájení. Dokoupit se však dá 

vibrační vajíčko malých rozměrů, které zaručí jemné chvění. 
Proč je moje Fleshlight lepkavá i když jsem jí umyl a vysušil? 

• Neznamená to, že je gelová vložka poškozená. Vždy, když nastane čas pomůcku použít, 
opláchněte ji v čisté vodě bez použití mýdla, vysušte a použijte lubrikant. 

Dají se jiné vložky zakoupit v jiných velikostech? 
• Ne, námi nabízené vložky mají stejné rozměry. Vybrat se dá pouze jiná barva a jiný tvar 

vnitřního kanálku.  
Jaký typ rubrikantu se používá spolu s Fleshlight? 

• Doporučujeme pouze lubrikanty založené na vodní bázi. Oleje a gely na silikonové bázi by 
se používat neměli, protože časem naruší negativním působením materiál, z kterého je 
Fleshlight vyrobená.  

Na mojí Fleshlight se objevily tmavé skvrny, jak to řešit? 
• Tato situace může nastat, pokud je gelová vložka nesprávně uskladněná – dlouhodobě 

uložená v nevětrném a vlhkém prostředí. 
Velmi rychle dosahuji orgasmu, dá se s tím něco udělat? 

• STU (Stamina Training Unit) byla navržena za účelem tréninku a prodloužení sexuálního 
zážitku. 

Dá se STU dokoupit samostatně pouze vložka? 
• Ne, STU je dodávána vždy jako komplet. 
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Specifikace 

Materiál Real Feel Superskin 
Celková délka 24 cm 
Vnitřní průměr od 1,9 cm, maximálně 5-6 cm 
Vnější průměr maximálně 9 cm 
Hmotnost 690 gramů 

 
Distributor pro Českou a Slovenskou republiku: 
Acebiz s.r.o. – velkoobchod a maloobchod 
Třída T.G. Masaryka 1076, 293 01 Mladá Boleslav 
Zákaznická linka: 844 300 900 
E-mail: info@sexshopik.cz; info@acebiz.cz 
 
Kompletní sortiment naleznete v internetovém obchodě: www.sexshopik.cz 
 


