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Svakom Sam Neo maszturbátor (23,6 cm)

Karbantartás

Könnyedén kezelheti a vízálló játék karbantartását. Nem kell mást tennie, mint minden
használat után nedves ruhával áttörölni a műanyag borítást, és kihúzni a szilikon hüvelyt.
Ezután egyszerűen öblítse le folyó víz alatt, és hagyja megszáradni. Segédeszközök
fertőtlenítése a mikroszkopikus méretű szennyeződéseket is eltávolítja a játékról, amit
szabad szemmel nem venne észre. Ezután helyezze vissza a száraz hüvelyt a
maszturbátorba, és tárolja az egész készüléket az eredeti csomagolásában, hogy ne érjen
hozzá más erotikus játékokhoz az élvezeti fiókban. A különböző anyagok gyakran
reagálnak egymásra és károsítják egymást.

Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne szárítsa a
játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron. Kárt tenne magának.

Töltés

A gyártó részben feltöltve küldi a készüléket, de javasoljuk, hogy az első használat előtt
teljesen töltse fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és tartósságát. A
praktikus USB kábelnek köszönhetően könnyen megteheti. Nincs más dolgod, mint
bedugni a kerek csatlakozót a töltőaljzatba, amit az oldalán találsz alul. Csatlakoztassa a
másik végét a tápegységhez vagy adapteren keresztül a konnektorhoz. Töltés közben a
vezérlőgomb fehér fénye villog. Teljesen feltöltött állapotban marad. A töltés körülbelül 3
órát vesz igénybe, utána a maszturbátor akár 1 órát is kibír.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű műveletet. A maszturbátor bekapcsolásához tartsa lenyomva a játék alján található
S betűvel jelölt vezérlőgombot körülbelül 1,5 másodpercig. Bekapcsolás után a készülék egyszer rezeg. Ezután már
csak röviden újra meg kell nyomni a gombot, és a maszturbátor elindul az 1. vibrációs szívóprogramon. Az utolsó
módba való kattintás után a játék visszatér az első rezgésmódba. Ha ki szeretné kapcsolni a maszturbátort, tartsa
ismét lenyomva a vezérlőgombot körülbelül 1,5 másodpercig.

A Svakom App vagy az angol FeelConnect 3 mobilalkalmazáson keresztül történő vezérlés esetén először ellenőrizze,
hogy mobiltelefonján iOS 12 vagy Android 8 vagy újabb operációs rendszer van-e. Ha igen, töltse le az
alkalmazásokat a dobozon található QR-kód segítségével. Ha nem rendelkezik QR-kód olvasóval, telepítsen egyet,
vagy töltse le az alkalmazásokat a Google Play vagy az App Store áruházból, és hagyja, hogy az alkalmazás intuitív
kezelőfelülete irányítsa. Tartsa bekapcsolva a Bluetooth-t és a helymeghatározást (GPS), miközben párosítja
mobiltelefonját az alkalmazással.

A Svakom alkalmazáson keresztül akár 10 méteres távolságig is vezérelheti a játékot bluetooth kapcsolaton
keresztül, de ez mindig attól függ, hogy milyen akadályokat tesz a kütyü és a mobiltelefon közé. A Bluetooth jelet
megzavarják a Wi-Fi hálózatok vagy a falak.
De a legjobban azt szeretjük, hogy a világ másik felén lévő partner is távolról irányíthatja a készüléket az
alkalmazáson keresztül.
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A távoli elérési funkció úgy működik, hogy mindkét partner telepíti a telefonjára a Svakom alkalmazást, majd az
úgynevezett Remote Mode beállításon keresztül hoz létre benne egy szobát, amelyhez ezután a másik partner az
interneten keresztül csatlakozik az ún. Az alkalmazás által megadott azonosító címet hozza létre Ebben az esetben is
a másik fele, akinek maszturbátora van, Bluetooth-on keresztül kell csatlakoztatnia a játékot a mobiltelefonjához.

Vibrációs programok

Összesen 5 vibrációs szívóprogram teszi kellemesebbé a hosszú estéket.

közepesen gyors impulzus rezgések kísérik a lassú szívást1.
két rövid impulzust egy hosszú vibráció vált fel szívással kísérve2.
gyors impulzus rezgések kísérik a lassú szívást3.
lassú szívás vibráció nélkül4.
klasszikus állandó rezgés közepes intenzitású szívás nélkül5.

Vízállóság

Maszturbátor Svakom Sam Neo vízálló. Ez azt jelenti, hogy a rendezvény után egy nedves ruhával könnyen
tisztítható, de nem szabad vízbe meríteni. A műanyag csomagolásból viszont kivehető egy szilikon huzat, amivel az
urak lazíthatnak a fürdőben.

Design és alak

Az első ránézésre feltűnő fekete-fehér, átlátszó fedelű henger modernnek tűnik, és egy kicsit egy hordozható
hangszóróra emlékeztet. Jól tartja a kézben, így akár egy partner is megbirkózik vele. Lehet, hogy mindkét kezét bele
kell kötnie. Összességében a maszturbátor tartósnak érzi magát, és arra hívja Önt, hogy fedezze fel a puha tüskékkel
díszített hüvely belső szerkezetét.

Anyag

A műanyag csomagolás kiváló minőségű ABS műanyagból készült, amely kiváló tartósságáról és minőségéről ismert.
A szilikonból készült belső hüvely viszont selymesen puha felületével és nem porózus tulajdonságaival nyűgöz le,
amelyek megkönnyítik a tisztítást és a karbantartást. A gyártó a vezérlőgombot horganyzott gyűrűbe helyezte, ami
kiemeli a készülék általános kialakítását.

Szín

Az elegáns fekete szín a hófehér ujjal kombinálva elegáns és férfias megjelenést kölcsönöz. Az urak így szabadjára
engedik fantáziájukat, és kiélik féktelen vágyukat.

Méretek

Az ovális maszturbátor jól illeszkedik a kézbe, és átöleli a legtöbb férfi péniszét a makktól a gyökérig.

Teljes hossza: 23,6 cm
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Használható hossz: 14,5 cm
Külső átmérő: 8,2 cm
Belső átmérő nyugalmi állapotban: 1,8 cm
Súly: 700 g
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