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Magic Rocket vákuum pumpa

Karbantartás

Bár a vízálló kivitelnek köszönhetően a készülék könnyen tisztítható, a
karbantartás néhány plusz percet vesz igénybe az Ön idejéből. Óvatosan vegye
fel az egész szivattyút, és öblítse le vízsugárral. Tesztünk során azt
tapasztaltuk, hogy óvatosan leemelheti a szivattyú tetejét, amely alatt egy
piros tömítőgyűrűt talál. Ezt tisztítás után mindig tegye vissza a henger első,
legkülső menetére, mivel a szivattyú enélkül nem fog szívni és vákuumot
létrehozni. A helyes felszerelést abból lehet megállapítani, hogy a henger és a
felső rész között nincs rés. A szivattyú alján egy belső mandzsettahüvely
csatlakozik a szivattyú széléhez. Ha a mandzsettát a tisztítás során eltávolítja,
majd visszateszi, a mandzsetta a hengerben marad, de a keletkező vákuum
kisebb lesz. Az is előfordulhat, hogy a mandzsetta használat közben elkezd
gurulni a műanyag hengerben. Ezért legyen óvatos és körültekintő a tisztítás
során. A {{kategóriaLink:375}{/kategóriaLink} alaposan megtisztítja a
szerszámot, ezért javasoljuk, hogy minden egyes öblítés után használja.
Tisztítás után hagyja a szivattyút alaposan megszáradni. Ez megakadályozza a
nemkívánatos mikrobák elszaporodását. Végül csak púderezzük be a
mandzsettát, mert Művaginák és maszturbátorok ápolása az anyag puha és
sima marad. Ideális esetben a vákuumszivattyút az eredeti dobozában, más
játékoktól elkülönítve tárolja, hogy a többi játék anyaga ne kerülhessen
kölcsönhatásba és ne sérülhessen meg.

Vízállóság

A készülék vízálló. Így könnyen kimosható, de fürdőben, pezsgőfürdőben való játékra nem alkalmas. Víz áramolhat a
vezérlőpanelbe vagy a csőbe, és a szivattyú leáll.

Design és alak

A pumpa szilárd benyomást kelt, formája pedig egy padlizsánra emlékeztet. A szűkített csúcsból egy tömlő vezet,
amely a szivattyúpisztolyhoz csatlakozik. Az ujjakon lévő barázdáknak köszönhetően nem csúszik és jól tart a kézben.
A műanyag szerkezeten belüli mandzsetta stimuláló bordákkal rendelkezik, és maszturbátorként is használható. Az
alsó végén található zárás védi a hüvely anyagát a tárolás során.

Anyag

Az erős ABS műanyag, a TPE / TPR anyagból készült puha mandzsetták és a belső irritáló bordák összjátéka minden
résztvevő figyelmét felkelti.

Szín

Szeretjük a férfias fekete kontrasztot az átlátszó résszel, ami remek látványt nyújt.

https://www.sexyelephant.hu/muvaginak-es-maszturbatorok-apolasa/
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Méretek

A pumpa robusztus benyomást kelt, de mérete jobban megfelel a kisebb pénisszel rendelkező férfiaknak.

A szivattyú teljes hossza: 28,5 cm
Henger hossza: 16 cm
A henger átmérője: 8 cm
Cső hossza: 30,5 cm
Mandzsetta hossza: 13,5 cm
Felső mandzsetta átmérője: 7 cm
Alsó mandzsetta átmérője: 6 cm
Mandzsetta súlya: 385 g
A pumpa súlya mandzsettával: 650 g
A szivattyú súlya mandzsetta nélkül: 265 g
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