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Svakom Sam Neo masturbátor (23,6 cm)

Údržba

Údržbu vodeodolnej hračky hravo zvládnete. Stačí, keď po každom použití plastový obal
utrite vlhkou handričkou a vytiahnete z neho silikónový návlek. Ten potom jednoducho
opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte uschnúť. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku aj
mikroskopických nečistôt, ktoré by ste si voľným okom nevšimli. Suchý rukáv potom
vráťte späť do masturbátora a celú pomôcku uložte do pôvodného obalu, aby sa vo vašom
šuplíku slasti nedotýkala iných erotických hračiek. Rôznorodé materiály na seba často
reagujú a vzájomne sa poškodzujú.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvárajte ju, nesušte hračku v
rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na radiátore. Poškodila by sa.

Nabíjanie

Výrobca pomôcku posiela z časti nabitú, ale pred prvým použitím ju odporúčame dobiť do
plna. Predĺžite tým životnosť a výdrž akumulátora. Vďaka praktickému USB káblu to hravo
zvládnete. Stačí, keď okrúhly konektor zastrčíte do zdierky na nabíjanie, ktorú nájdete na
bočnej strane v jej spodnej časti. Druhý koniec pripojte k powerbanke alebo cez adaptér
do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania bliká biela kontrolka ovládacieho tlačidla. Pri
plnom nabití zostane svietiť. Nabíjanie trvá cca 3 hodiny, po ktorých vydrží masturbátor v
prevádzke až 1 hodinu.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Aby ste masturbátor zapli, stlačte ovládacie tlačidlo označené písmenom S
na spodnej strane hračky po dobu cca 1,5 sekundy. Po zapnutí pomôcka raz zavibruje. Potom už stačí len opätovne
krátko stlačiť tlačidlo a masturbátor sa spustí na 1. vibračne sacom programe. Po preklikaní sa k poslednému módu
sa hračka zase vráti k prvému vibračnému režimu. Keď budete chcieť masturbátor vypnúť, opäť podržte ovládacie
tlačidlo po dobu cca 1,5 sekundy.

V prípade ovládania pomôcky cez mobilnú aplikáciu Svakom App alebo FeelConnect 3 v anglickom jazyku si najskôr
overte, či má váš mobilný telefón operačný systém iOS 12 alebo Android 8 a vyšší. Ak áno, stiahnite aplikácie
pomocou QR kódu, ktorý nájdete na krabičke. Pokiaľ čítačku QR kódu nemáte, nainštalujte si ju, alebo aplikácie
stiahnite v Google Play alebo App Store a nechajte sa vykonať intuitívnym prostredím aplikácií. Počas párovania
mobilného telefónu s aplikáciou majte zapnutý Bluetooth a polohu (GPS).

Cez Svakom app môžete hračku kontrolovať prostredníctvom bluetooth pripojenia až na vzdialenosť 10 m. Vždy ale
záleží na tom, aké prekážky medzi pomôcku a mobil postavíte. Bluetooth signál narúšajú wifi siete alebo napríklad
steny.
Najviac sa nám ale páči, že cez aplikáciu môže pomôcku ovládať vzdialene aj partnerka na druhom konci sveta.
Funkcia vzdialeného prístupu funguje tak, že si obaja partneri nainštalujú Svakom app do telefónu a potom si v nej
cez nastavenie tzv. Remote Mode vytvoria miestnosť (room), ku ktorej sa potom druhý partner pripojí cez internet
pomocou tzv. ID adresy, ktorou vám aplikácia vytvorí. Aj v tomto prípade ale musí mať druhá polovička, ktorá má pri
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sebe masturbátor, pripojenú hračku cez bluetooth k svojmu mobilnému telefónu.

Vibračné programy

Celkom 5 vibračne sacích programov vám spríjemnia dlhé večery.

stredne rýchle pulzné vibrácie sprevádza pomalé sanie1.
dva krátke pulzy vystrieda jedna dlhá vibrácia sprevádzaná saním2.
rýchle pulzné vibrácie sprevádza pomalé sanie3.
pomalé sanie bez vibrácií4.
klasická stála vibrácia strednej intenzity bez sania5.

Vodeodolnosť

Masturbátor Svakom Sam Neo je vodeodolný. To znamená, že ho po akcii ľahko očistíte vlhkou handričkou, ale
nesmiete ho ponoriť do vody. Z plastového obalu ale môžete vytiahnuť silikónový návlek, s ktorým si páni spríjemnia
relax vo vani.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad nenápadný valec v čiernobielom prevedení s priehľadným viečkom vyzerá moderne a pripomína nám
trochu prenosný reproduktor. Dobre sa drží v ruke, manipuláciu s ním preto zvládne aj partnerka. Len možno bude
musieť zapojiť obe ruky. Celkovo masturbátor pôsobí odolne a nabáda k preskúmaniu vnútornej štruktúry návleku,
ktorý zdobia mäkké bodlinky.

Materiál

Plastový obal sa vyrába z kvalitného ABS plastu, ktorý je známy svojou vysokou odolnosťou a kvalitou. Vnútorný
rukáv zo silikónu zase nadchne hodvábne hebkým povrchom a neporéznymi vlastnosťami, vďaka ktorým sa ľahko
čistí a udržuje. Ovládacie tlačidlo posadil výrobca do pozinkovaného krúžku, ktorý podčiarkuje celkový design
pomôcky.

Farba

Elegantná čierna farba v kombinácii so snehovo bielym rukávom vyzerá elegantne a mužne. Páni tak popustia uzdu
svojej fantázii a oddajú sa svojej neskrotnej žiadostivosti.

Rozmery

Oválny masturbátor sa dobre drží v ruke a objíme penis od žaluďa až po koreň väčšine mužov.

Celková dĺžka: 23,6 cm
Použiteľná dĺžka: 14,5 cm
Vonkajší priemer: 8,2 cm
Vnútorný priemer v kľude: 1,8 cm
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Hmotnosť: 700 g
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