
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Perfect vákuum pumpa

Karbantartás

A vízálló szivattyút a bal hátsó oldalon karbantarthatja. Javasoljuk, hogy
használat után szerelje szét a készüléket és öblítse le langyos vízzel. Alaposan
szappanozza be a hengert. Ha 100%-ig biztos akar lenni játéka tisztaságában,
akkor Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre feszesíti a tisztítást. Ezután
már csak meg kell szárítani a vákuumszivattyút, hagyni megszáradni, és vissza
kell rakni a dobozba, elkülönítve a satufiókban lévő többi erotikus
segédeszköztől. A különféle játékanyagok gyakran negatívan reagálnak
egymásra, és érintéskor károsítják egymást.

Vezérlés

Imádni fogja az egyszerű műveletet. De minden használat előtt ne feledje, hogy a szivattyú reteszeli magát. Ez azt
jelenti, hogy a kompressziós mechanizmusban negatív nyomás van, amelyet az első megnyomáskor egyedül kell
leküzdeni. Ezért az első tömörítés mindig merev lesz. De ilyenkor könnyű megszorítani a pisztolyt. A vezérlőpisztoly
alján egy kart találunk a hengerben lévő vákuum felszabadítására. Ennek köszönhetően könnyen és
fájdalommentesen eltávolíthatja a hengert a péniszből.

Vízállóság

A Perfect vákuumszivattyú vízálló. Ezért használat után könnyen leöblíthető folyó víz alatt. De jobb, ha nem viszed
magaddal a fürdőbe. Víz áramolhat a tömlőbe, és a szivattyú nem hoz létre vákuumot.

Design és alak

A Perfect vákuumszivattyú egy klasszikus vákuumhengerből, a vezérlést a hengerrel összekötő tömlőből és magából
a szivattyúpisztolyból áll, ami kicsit fogószerű. Összességében a készülék jól tart a kézben és könnyen kezelhető.

Anyag

A sima és erős műanyag henger a szivattyúpisztollyal együtt ellenáll bármilyen nyomóerőnek és vákuumnak. A gumi
mandzsetta puha tapintású és kissé rugalmas. Elég jól viselnek, és sikerül egy kicsit alkalmazkodniuk a pénisz
átmérőjéhez.

Szín

A dugattyú férfias fekete színének kombinációja egy átlátszó hengerrel, amelyen keresztül a pénisz
megnagyobbodása és erősödése látható, felkelti a libidót. A színes mandzsetták pedig kiemelik a partnerrel való
közös játék játékos hangulatát.
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Méretek

A szivattyú éppen elég nagy ahhoz, hogy figyelmeztesse minden férfi büszkeségét.

Légszivattyú

A szivattyú teljes hossza dugattyú nélkül: 19,5 cm
Henger átmérője: 5,5 cm
A pisztoly hossza: 20 cm
A tömlő teljes hossza: 24 cm
A szivattyú teljes tömege: 195 g

Fekete mandzsetta

Minimális átmérő: 3 cm
Maximális átmérő: 5,5 cm
Súly: 6 g

Bézs mandzsetta

Minimális átmérő: 2,5 cm
Maximális átmérő: 5,5 cm
Súly: 7 g

Piros mandzsetta

Minimális átmérő: 2,5 cm
Maximális átmérő: 5,5 cm
Súly: 8 g
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