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Masturbátor Suck-O-Mat 2.0

Údržba

Vďaka vodoodolnosti pomôcky zvládnete jej čistenie počas chvíľky. Kompresor
neoplachujte. V prípade potreby ho len utrite navlhčenou handričkou. Samotný
vodotesný rukáv masturbátora umyte pod tečúcou vodou. Dezinfekcia
pomôcok potom dotiahne celú údržbu k 100 % čistote. Nakoniec už stačí len
masturbátor nechať poriadne vyschnúť a občas prepudrovať, pretože
Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory je rovnako dôležitá ako samotná
hygiena.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Hračku nevarte, nesušte
v rúre ani ju nenechávajte v horúcom aute alebo na radiátore. Poškodí sa. 

Nabíjanie

Automatický masturbátor Suck-O-Mat 2.0 sa napája pomocou priloženého kábla rovno z elektrickej zásuvky. Pri
výpadku elektriny si preto musíte vystačiť s klasickými honidlami. Aby ste uviedli kompresor do prevádzky, stačí, keď
jeden koniec napájacieho kábla zastrčíte do písmenami DC označenej zásuvky na zadnej strane kompresora a druhý
koniec kábla potom zasuniete do elektrickej zásuvky.

Diaľkový ovládač napája jedna gombíková batéria typu CR 2032. Aby ste ju v ovládači vymenili, musíte spodnú
polovicu ovládača na jeho zadnej strane stlačiť smerom nadol. Tým otvoríte kryt a vyberiete batériu.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie si zapamätáte skôr, než poviete slon. Na zadnej strane kompresora nájdete veľké červené
tlačidlo Power, ktoré sa po zapnutí rozsvieti. Hore na kompresore potom pod označením Speed a Gear uvidíte dve
tlačidlá. Tlačidlá plus a mínus pod slovom Speed ovládajú rýchlosť sania pri prvom, manuálnom režime. Pomocou
šípok nahor alebo nadol pod označením Gear si zase vyberiete jeden z 8 automatických režimov.

Pri nastavovaní rýchlosti vidíte na tachometri, ako sa rozsvieti vami zvolená rýchlosť stimulácie. Po zvolení jedného
z 8 prevodov (tzv. gear režimov) sa vpravo dole na obrazovke kompresora zobrazí číslo gear programu a na
tachometri potom začnú samovoľne preblikávať prednastavené rýchlosti naprogramovaného režimu.

Na diaľkovom ovládači nájdete tri tlačidlá. Prostredné slúži na zapnutie kompresora. Horným tlačidlom zvýšite
rýchlosť manuálneho režimu a spodným tlačidlom zase jeho intenzitu sania znížite.

Vibračné programy

Môžete sa tešiť na 9 sacích programov. Z toho hneď prvý predstavuje manuálny režim, pri ktorom sami ovládate
rýchlosť sania. Zvyšných 8 programov je plne automatických a nepredvídateľných.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Manuálny režim – sami si nastavíte rýchlosť stimulácie.1.
Automatický režim – zvoľna zrýchľuje sanie, začína na rýchlosti 50, 100 a pod.2.
Automatický režim – začína na rýchlosti 150 a zrýchľuje sanie.3.
Automatický režim – začína pomaly na rýchlosti 100, vystúpi na 250 a zase spomalí na rýchlosť 50.4.
Automatický režim – začína na rýchlosti 150 a po 250 zníži intenzitu sania.5.
Automatický režim – začína rýchlo sať na rýchlosti 50, potom postupne vystúpi až na rýchlosť 300 a vráti sa6.
na nulu.
Automatický režim – začína na rýchlosti 50 a postupne vystúpi až na rýchlosť 300, po ktorej zostupne klesá až7.
na nulu.
Automatický režim – prerušovaný režim hier – začne na rýchlosti 200 a na chvíľu sa vypne, potom klesne na8.
rýchlosť 150 a po chvíli sa zase vypne atď.
Automatický režim – nepredvídateľný režim, pri ktorom rýchlosť skáče z hodnoty 200 na 300, 150 a znovu9.
na 300.

Vodeodolnosť

Samotný masturbátor bez ovládacieho kompresora je vodotesný. Preto ho kedykoľvek po akcii ľahko umyjete pod
prúdom tečúcej vody.

Dizajn a tvar

Futuristické, čierno-červené vyhotovenie pomôcky pôsobí dravo. Samotný kompresor vyzerá ako tachometer a pri
spustení programov ukazuje rýchlosť stimulácie. Samotný masturbačný návlek sa drží klasického, overeného
oválneho tvaru, ktorý sa dobre drží v ruke. Takže ho jednoducho nasadíte na penis. Diaľkový ovládač elipsovitého
tvaru parádne padne do ruky. Preto stačí, aby sa páni pohodlne posadili a vychutnali si slastnú handsfree jazdu.

Materiál

Kompresor sa vyrába z kvalitného a odolného ABS plastu. Masturbátor, na ktorý môžete nasadiť čierny silikónový
návlek, je zase z mäkkého a pružného TPE materiálu. Pri hrách si preto vychutnáte dotyk jemnej a úžasne hladkej
pomôcky.

Farba

Elegantná čierna farba umocňuje pánske vyhotovenie pomôcky. Dodáva sebavedomie a roztáča koleso fantázie na
plné obrátky.

Rozmery

Na pohľad robustnú a v ruke ťažšiu pomôcku schováte ideálne v zásuvke.

Kompresor:

Celková dĺžka: 26 cm
Výška: 12 cm
Šírka dole: 14 cm
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Šírka hore: 17 cm
Hmotnosť: 2,6 kg
Dĺžka hadičky: 120 cm

Masturbátor:

Celková dĺžka: 15,5 cm
Použiteľná dĺžka: 11 cm
Celková šírka: 6,5 cm
Minimálny priemer: 3 cm
Maximálny priemer: 5 cm
Hmotnosť: 320 g

Diaľkový ovládač:

Celková dĺžka: 8 cm
Šírka: 4 cm
Hmotnosť: 27 g
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