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Smart Bullet vákuum pumpa

Karbantartás

A szerszám vízálló kivitelű, így a karbantartását bal háttal is végezheti.
Tisztítás előtt azonban szerelje szét a szivattyút, nehogy véletlenül vizes
legyen a motorfej. Ezután öblítse le a műanyag hengert és a mandzsettát folyó
víz alatt egy csepp szappannal. Az átlátszó műanyag henger két menettel
rendelkezik. Az elsőn egy piros tömítést talál, amelyet szétszerelés után vissza
kell helyezni a helyére. Ellenkező esetben a szerkentyű nem fog szívni és
vákuumot létrehozni. Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a tisztítást. Csak
fújja be, hagyja állni egy percig, majd öblítse le. Mosás után hagyja a
mandzsettát alaposan megszáradni. Ha nedvesen tenné vissza a hengerbe,
akkor elkezdene penészedni. A megszáradt eszközt tegye vissza az eredeti
csomagolásába vagy vászonzsákjába, hogy ne érjen hozzá a fiókjában lévő
többi játékhoz. A különböző anyagok kémiailag reagálnak egymásra, és
károsodhatnak.

Töltés

Az eszközt a gyártó részben feltöltötte, de ne felejtse el teljesen feltölteni az első használat előtt. Ezzel kíméli az
akkumulátort. A játékot a mellékelt USB-kábelen keresztül töltöd, melynek egyik végét a mobiltelefon-adapterhez
csatlakoztatod, a másik végét pedig a henger hátulján, a vezérlőpult mögött található kis aljzatba.

A Smart Bullet vákuumszivattyú híres akkumulátor-élettartammal rendelkezik. A töltés 90 percet vesz igénybe, majd
akár 12 órán keresztül vadul futhat a játékkal. Töltés közben egy villogó piros dióda jelenik meg, amely a készülék
töltése után folyamatosan világít.

Vezérlés

Egyszerű kezelés egy kézzel. A szivattyú be- és kikapcsolása a felső vezérlőgomb hosszú lenyomásával történik,
miközben a zöld jelzőfény egyidejűleg világít. Röviden nyomja meg ugyanazt a gombot a szívás elindításához vagy
leállításához. A felhő szimbólummal ellátott középső gomb arra szolgál, hogy levegőt engedjen be a szivattyúba. Az
alsó gomb rövid megnyomásával a három szívási mód közül választhat. Az első üzemmód elindításakor a piros dióda
világít. A második szívóprogramnál a zöld dióda, a harmadik programnál a kék dióda villog. A szívási módok között öt
másodperc szünet van.

Vízállóság

A szivattyú nem vízálló, mivel a víz bejuthat a vezérlőpanelbe és tönkreteheti a készüléket. Ezért ne vigye be a
fürdőbe vagy zuhany alá. De szétszerelheti a szivattyút, és könnyen kimoshatja a hüvelyt és a hengert.

Design és alak

Az időtlen design és az elegáns kialakítás már első pillantásra megragadja a tekintetet. A szivattyú formája egy
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patronhüvelyre emlékeztet. Az átlátszó henger oldalán egy skála található, amely segít a férfiaknak megdönteni a
személyes rekordokat. Az eszköz jól illeszkedik a kézbe, és a játék belső hüvelye maszturbátorként is szolgál.

Anyag

Az erős és strapabíró ABS műanyagból készült henger még a vadonban is kibírja. A kellemes TPE/TPR anyagból
készült rugalmas mandzsetta puha felületével és irritáló belső szerkezetével hódít majd meg. 

Szín

A fekete és az átlátszó színek kombinációja elegánsnak és érzékinek tűnik egyszerre. A megnagyobbodó pénisz
látványa csábító és izgalmas.

Méretek

A henger hossza átlagosan tehetséges , legfeljebb 18 cm-es péniszhosszúságú férfiaknak felel meg. A rugalmas
mandzsetta bármilyen péniszszélességhez igazodik. 

A szivattyú teljes hossza: 30 cm
Henger hossza: 20 cm
Henger átmérője: 6,1 cm
Mandzsetta hossza: 15 cm
A mandzsetta külső átmérője a bejáratnál: 7 cm
A mandzsetta belső átmérője a bejáratnál (nyugalmi állapotban): 2,5 cm
A mandzsetta belső átmérője a bejáratnál nyújtás után: 6,1 cm
Mandzsetta alsó külső átmérője: 5,5 cm
Belső átmérő alul (nyugalmi állapotban): 1,5 cm
Mandzsetta súlya: 376 g
A pumpa súlya mandzsettával: 640 g
A pumpa súlya mandzsetta nélkül: 264 g
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