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Svakom Sam Neo masturbátor (23,6 cm)

Údržba

Údržbu voděodolné hračky hravě zvládnete. Stačí, když po každém použití plastový obal
otřete vlhkým hadříkem a vytáhnete z něj silikonový návlek. Ten pak jednoduše
opláchněte pod tekoucí vodou a nechte uschnout. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku
i mikroskopických nečistot, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Suchý rukáv pak
vraťte zpátky do masturbátoru a celou pomůcku uložte do původního obalu, aby se ve
vašem šuplíku slasti nedotýkala jiných erotických hraček. Různorodé materiály na sebe
často reagují a vzájemně se poškozují.

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

Výrobce pomůcku posílá z části nabitou, ale před prvním použitím ji doporučujeme dobít
do plna. Prodloužíte tím životnost a výdrž akumulátoru. Díky praktickému USB kabelu to
hravě zvládnete. Stačí, když kulatý konektor zastrčíte do zdířky pro nabíjení, kterou
najdete na boční straně v její spodní části. Druhý konec připojte k powerbance nebo přes
adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení bliká bílá kontrolka ovládacího tlačítka. Při
plném nabití zůstane svítit. Nabíjení trvá cca 3 hodiny, po kterých vydrží masturbátor
v provozu až 1 hodinu.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Abyste masturbátor zapnuli, stiskněte ovládací tlačítko označené písmenem
S na spodní straně hračky po dobu cca 1,5 sekundy. Po zapnutí pomůcka jednou zavibruje. Pak už stačí jen opětovně
krátce stisknout tlačítko a masturbátor se spustí na 1. vibračně sacím programu. Po proklikání se k poslednímu módu
se hračka zase vrátí k prvnímu vibračnímu režimu. Až budete chtít masturbátor vypnout, opět podržte ovládací
tlačítko po dobu cca 1,5 sekundy.

V případě ovládání pomůcky přes mobilní aplikaci Svakom App nebo FeelConnect 3 v anglickém jazyce si nejdřív
ověřte, jestli má váš mobilní telefon operační systém iOS 12 nebo Android 8 a vyšší. Pokud ano, stáhněte aplikace
pomocí QR kódu, který najdete na krabičce. Pokud čtečku QR kódu nemáte, nainstalujte si ji, nebo aplikace stáhněte
v Google Play nebo App Store a nechte se provést intuitivním prostředím aplikací. Během párování mobilního
telefonu s aplikací mějte zapnutý Bluetooth a polohu (GPS).

Přes Svakom app můžete hračku kontrolovat prostřednictvím bluetooth připojení až na vzdálenost 10 m. Vždy ale
záleží na tom, jaké překážky mezi pomůcku a mobil postavíte. Bluetooth signál narušují wifi sítě nebo třeba stěny.
Nejvíc se nám ale líbí, že přes aplikaci může pomůcku ovládat vzdáleně i partnerka na druhém konci světa.
Funkce vzdáleného přístupu funguje tak, že si oba partneři nainstalují Svakom app do telefonu a pak si v ní přes
nastavení tzv. Remote Mode vytvoří místnost (room), ke které se pak druhý partner připojí přes internet pomocí tzv.
ID adresy, kterou vám aplikace vytvoří. I v tomto případě ale musí mít druhá polovička, která má u sebe masturbátor,
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připojenou hračku přes bluetooth ke svému mobilnímu telefonu.  

Vibrační programy

Celkem 5 vibračně sacích programů vám zpříjemní dlouhé večery.

středně rychlé pulzní vibrace doprovází pomalé sání1.
dva krátké pulzy vystřídá jedna dlouhá vibrace doprovázená sáním2.
rychlé pulzní vibrace doprovází pomalé sání3.
pomalé sání bez vibrací4.
klasická stálá vibrace střední intenzity bez sání5.

Voděodolnost

Masturbátor Svakom Sam Neo je voděodolný. To znamená, že ho po akci snadno očistíte vlhkým hadříkem, ale
nesmíte ho ponořit do vody. Z plastového obalu ale můžete vytáhnout silikonový návlek, se kterým si pánové
zpříjemní relax ve vaně.

Design a tvar

Na první pohled nenápadný válec v černobílém provedení s průhledným víčkem vypadá moderně a připomíná nám
trochu přenosný reproduktor. Dobře se drží v ruce, manipulaci s ním proto zvládne i partnerka. Jen možná bude
muset zapojit obě ruce. Celkově masturbátor působí odolně a vybízí k prozkoumání vnitřní struktury návleku, který
zdobí měkké bodlinky.

Materiál

Plastový obal se vyrábí z kvalitního ABS plastu, který je známý svou vysokou odolností a kvalitou. Vnitřní rukáv ze
silikonu zase nadchne hedvábně hebkým povrchem a neporézními vlastnostmi, díky kterým se snadno čistí a udržuje.
Ovládací tlačítko posadil výrobce do pozinkovaného kroužku, který podtrhává celkový design pomůcky.

Barva

Elegantní černá barva v kombinaci se sněhově bílým rukávem vypadá elegantně a mužně. Pánové tak popustí uzdu
své fantazii a oddají se svému nezkrotnému chtíči.

Rozměry

Oválný masturbátor se dobře drží v ruce a obejme penis od žaludu až po kořen většině mužů.

Celková délka: 23,6 cm
Použitelná délka: 14,5 cm
Vnější průměr: 8,2 cm
Vnitřní průměr v klidu: 1,8 cm
Hmotnost: 700 g
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