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Maszturbátor Suck-O-Mat 2.0

Karbantartás

A készülék vízállóságának köszönhetően pillanatok alatt megtisztíthatja. Ne
öblítse le a kompresszort. Ha szükséges, csak törölje le egy nedves ruhával.
Mossa ki magát a maszturbátor vízálló hüvelyét folyó víz alatt. Segédeszközök
fertőtlenítése majd minden karbantartást 100%-os tisztaságra szigorít. A végén
már csak hagyni kell a maszturbátort megfelelően megszáradni és időnként
bepúderezni, mert Művaginák és maszturbátorok ápolása ugyanolyan fontos,
mint maga a higiénia.

Ne tegye ki a szerszámot 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel,
ne szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron.
Sérülni fog. 

Töltés

A Suck-O-Mat 2.0 automata maszturbátor közvetlenül a konnektorból működik a mellékelt kábel segítségével.
Áramkimaradás esetén ezért be kell érnie a klasszikus üldözésekkel. A kompresszor indításához egyszerűen
csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a kompresszor hátulján lévő egyenáramú aljzatba, majd a másik végét egy
elektromos aljzatba.

A távirányítót egyetlen CR 2032 gombelem táplálja, melynek cseréjéhez a távirányítóban lefelé kell nyomni a
távirányító alsó felét. Ezzel kinyitja a fedelet és eltávolítja az akkumulátort.

Vezérlés

Könnyű megjegyezni, mielőtt azt mondaná, hogy elefánt. A kompresszor hátulján egy nagy, piros bekapcsológomb
található, amely bekapcsoláskor világít. A kompresszor tetején két gombot fog látni a Speed és Gear címkék alatt.
A Speed szó alatti plusz és mínusz gombok szabályozzák a szívási sebességet az első, kézi üzemmódban. A Gear
alatti fel vagy le nyilakkal válassza ki a 8 automatikus üzemmód egyikét.

A sebesség beállításakor a fordulatszámmérőn láthatja, hogy a kiválasztott ingerlési sebesség világít.
A 8 sebességfokozat (ún. sebességi mód) valamelyikének kiválasztása után a kompresszor képernyőjének jobb alsó
sarkában megjelenik a fokozat program száma, majd a fordulatszámmérőn villogni kezdenek a programozott
üzemmód előre beállított sebességei.

A távirányítón három gomb található. A középső a kompresszor bekapcsolására szolgál. A felső gomb növeli a kézi
üzemmód sebességét, az alsó gomb pedig csökkenti a szívás intenzitását.

Vibrációs programok

9 szívóprogramra számíthat. Ezek közül az első a kézi üzemmód, amelyben saját maga szabályozza a szívási
sebességet. A maradék 8 program teljesen automatikus és kiszámíthatatlan.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/muvaginak-es-maszturbatorok-apolasa/
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Kézi mód – az ingerlési frekvenciát saját maga állítja be1.
Automata üzemmód – lassan felgyorsítja a szívást, elindul 50, 100 stb.2.
Automata üzemmód – 150-ről indul és felgyorsítja a szívást3.
Automata üzemmód – lassan indul 100-nál, felkúszik 250-re és újra lelassul 50-re4.
Automata üzemmód – 150-ről indul, és 250-el csökkenti a szívási intenzitást5.
Automatikus üzemmód – gyorsan elkezdi a szívást 50-es sebességgel, majd fokozatosan felemelkedik a 300-as6.
sebességre, és visszatér nullára
Automata üzemmód – 50-es sebességgel indul, és fokozatosan 300-as sebességre emelkedik, majd nullára7.
süllyed
Az automata üzemmód – szakaszos játékmód – 200-as sebességgel indul és egy időre kikapcsol, majd 150-re8.
esik le és egy idő után újra kikapcsol, és így tovább.
Automatikus üzemmód – olyan előre nem látható üzemmód, amelyben a sebesség 200-ról 300-ra, 150-re és9.
ismét 300-ra ugrik

Vízállóság

Maga a maszturbátor vezérlőkompresszor nélkül vízálló. Ezért az esemény után bármikor könnyedén kimoshatja
folyó víz alatt.

Design és alak

A készülék futurisztikus, fekete-piros dizájnja ragadozónak tűnik. Maga a kompresszor fordulatszámmérőnek tűnik, és
a programok indításakor mutatja az ingerlési sebességet. Maga a maszturbációs hüvely klasszikus, jól bevált ovális
formát ölt, amely jól tart a kézben. Tehát egyszerűen a péniszre tedd. Az elliptikus távirányító tökéletesen illeszkedik
a kezedbe. Ezért elég, ha az urak kényelmesen ülnek, és élvezhetik a finom kihangosítást.

Anyag

A kompresszor kiváló minőségű és tartós ABS műanyagból készült. A maszturbátor, amelyre fekete szilikon hüvelyt
tehet, puha és rugalmas TPE anyagból készült. Ezért játék közben élvezni fogja egy puha és csodálatosan sima
eszköz érintését.

Szín

Az elegáns fekete szín kiemeli a készülék férfi dizájnját. Önbizalmat ad, és teljes sebességgel pörgeti a fantázia
kerekét.

Méretek

A kezedben lévő robusztus és nehezebb szerszám ideálisan el van rejtve egy fiókban.

Kompresszor:

Teljes hossza: 26 cm
Magasság: 12 cm
Alsó szélesség: 14 cm
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Felül szélesség: 17 cm
Súly: 2,6 kg
Tömlő hossza: 120 cm

Maszturbátor:

Teljes hossza: 15,5 cm
Használható hossz: 11 cm
Teljes szélesség: 6,5 cm
Minimális átmérő: 3 cm
Maximális átmérő: 5 cm
Súly: 320 g

Távirányító:

Teljes hossza: 8 cm
Szélesség: 4 cm
Súly: 27 g
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