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Masturbátor Suck-O-Mat 2.0

Údržba

Díky voděodolnosti pomůcky zvládnete její čištění během chvilky. Kompresor
neoplachujte. V případě potřeby ho jen otřete navlhčeným hadříkem. Samotný
vodotěsný rukáv masturbátoru umyjte pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek
pak dotáhne celou údržbu ke 100% čistotě. Nakonec už stačí jen masturbátor
nechat pořádně vyschnout a občas přepudrovat, protože Péče o umělé vaginy,
masturbátory je stejně důležitá jako samotná hygiena.

Nevystavujte pomůcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ji, nesušte
hračku v troubě ani ji nenechávejte v rozpáleném autě nebo položenou na
radiátoru. Poškodila by se. 

Nabíjení

Automatický masturbátor Suck-O-Mat 2.0 se napájí pomocí přiloženého kabelu rovnou z elektrické zásuvky. Při
výpadku elektřiny si proto musíte vystačit s klasickými honítky. Abyste uvedli kompresor do provozu, stačí, když
jeden konec napájecího kabelu zastrčíte do písmeny DC označené zdířky na zadní straně kompresoru a druhý konec
kabelu pak zasunete do elektrické zásuvky.

Dálkový ovladač napájí jedna knoflíková baterie typu CR 2032. Abyste ji v ovladači vyměnili, musíte spodní polovinu
ovladače na jeho zadní straně stlačit směrem dolů. Tím otevřete kryt a vyjmete baterii.

Ovládání

Jednoduché ovládání si zapamatujete dřív, než řeknete slon. Na zadní straně kompresoru najdete velké, červené
tlačítko Power, které se po zapnutí rozsvítí. Nahoře na kompresoru pak pod označením Speed a Gear uvidíte dvě
tlačítka. Tlačítka plus a mínus pod slovem Speed ovládají rychlost sání při prvním, manuálním režimu. Pomocí šipek
nahoru nebo dolů pod označením Gear si zase vyberete jeden z 8 automatických režimů.

Při nastavování rychlosti vidíte na tachometru, jak se rozsvítí vámi zvolená rychlost stimulace. Po zvolení jednoho
z 8 převodů (tzv. gear režimů) se vpravo dole na obrazovce kompresoru zobrazí číslo gear programu a na tachometru
pak začnou samovolně problikávat přednastavené rychlosti naprogramovaného režimu.

Na dálkovém ovladači najdete tři tlačítka. Prostřední slouží pro zapnutí kompresoru. Horním tlačítkem zvýšíte rychlost
manuálního režimu a spodním tlačítkem zase jeho intenzitu sání snížíte.

Vibrační programy

Můžete se těšit na 9 sacích programů. Z toho hned první představuje manuální režim, při kterém sami ovládáte
rychlost sání. Zbylých 8 programů je plně automatických a nepředvídatelných.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/
https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/
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Manuální režim – sami si nastavíte rychlost stimulace1.
Automatický režim – zvolna zrychluje sání, začíná na rychlosti 50, 100 apod.2.
Automatický režim – začíná na rychlosti 150 a zrychluje sání3.
Automatický režim – začíná pomalu na rychlosti 100, vystoupá na 250 a zase zpomalí na rychlost 504.
Automatický režim – začíná na rychlosti 150 a po 250 sníží intenzitu sání5.
Automatický režim – začíná rychle sát na rychlosti 50, pak postupně vystoupá až k rychlosti 300 a vrátí se6.
na nulu
Automatický režim – začíná na rychlosti 50 a postupně vystoupá až k rychlosti 300, po které sestupně klesá až7.
na nulu
Automatický režim – přerušovaný režim hrátek – začne na rychlosti 200 a na chvíli se vypne, pak klesne na8.
rychlost 150 a po chvíli se zase vypne atp.
Automatický režim – nepředvídatelný režim, při kterém rychlost skáče z hodnoty 200 na 300, 150 a znovu9.
na 300

Voděodolnost

Samotný masturbátor bez ovládacího kompresoru je vodotěsný. Proto ho kdykoliv po akci snadno umyjete pod
proudem tekoucí vody.

Design a tvar

Futuristické, černo-červené provedení pomůcky působí dravě. Samotný kompresor vypadá jako tachometr a při
spuštění programů ukazuje rychlost stimulace. Samotný masturbační návlek se drží klasického, ověřeného oválného
tvaru, který se dobře drží v ruce. Takže ho jednoduše nasadíte na penis. Dálkový ovladač elipsovitého tvaru parádně
padne do ruky. Proto stačí, aby se pánové pohodlně posadili a vychutnali si slastnou handsfree jízdu.

Materiál

Kompresor se vyrábí z kvalitního a odolného ABS plastu. Masturbátor, na který můžete nasadit černý silikonový
návlek, je zase z měkkého a pružného TPE materiálu. Při hrátkách si proto vychutnáte dotek jemné a úžasně hladké
pomůcky.

Barva

Elegantní černá barva umocňuje pánské provedení pomůcky. Dodává sebevědomí a roztáčí kolo fantazie na plné
obrátky.

Rozměry

Na pohled robustní a v ruce těžší pomůcku schováte ideálně v šuplíku.

Kompresor:

Celková délka: 26 cm
Výška: 12 cm
Šířka dole: 14 cm
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Šířka nahoře: 17 cm
Hmotnost: 2,6 kg
Délka hadičky: 120 cm

Masturbátor:

Celková délka: 15,5 cm
Použitelná délka: 11 cm
Celková šířka: 6,5 cm
Minimální průměr: 3 cm
Maximální průměr: 5 cm
Hmotnost: 320 g

Dálkový ovladač:

Celková délka: 8 cm
Šířka: 4 cm
Hmotnost: 27 g
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