
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.

Pump&Handle vákuum pumpa

Karbantartás

A vákuumszivattyú könnyen karbantartható. Minden használat után öblítse le a szivattyú
hengerét langyos tiszta vízzel, kevés antibakteriális szappannal, és szárítsa meg puha
pamuttörlővel. Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása foglalkozik a szilikon mandzsetta
tisztításával, amely a szappan használatától megsérülhet. Hagyja a szivattyút jól
megszáradni, és tárolja, ideális esetben az eredeti csomagolásában. Minden alkatrész
szépen egyben marad, és a szivattyú védve lesz a véletlen karcolásoktól és sérülésektől.
Jobb, ha nem hívja meg a Pump&Handle vákuumszivattyút, hogy együtt játsszunk vízi
játékokat. Egy csepp víz bejuthat a nyomásmérőbe, így előfordulhat, hogy nem jelzi
helyesen a férfi büszkeség hosszát.

Vízállóság

Jobb, ha nem hívja meg a Pump&Handle közös vízi játékokra. Egy csepp víz bejuthat a
nyomásmérőbe, így előfordulhat, hogy nem jelzi helyesen a férfi büszkeség hosszát.

Design és alak

A szivattyú kifinomult formája meglep időtlen kialakításával. Az oldalsó bevágásokkal
ellátott henger sima formája jól tart a kézben és nem csúszik. A könnyű, stabil konstrukció
sima asztalfelületre helyezhető. A szivattyú kidolgozott részleteit harmonikusan hangolja a
beépített nyomásmérő, tiszta számlappal és jellegzetes vonallal. A dugattyú alakú
nyomásszabályozó jól illeszkedik a kézbe.

Anyag

Az erős műanyagból készült erős test teljes hosszában és szélességében átöleli a péniszt. Az ujjbegyeket velúrszerű
felületű, félmatt szilikon mandzsetta simogatja.

Szín

A tisztaság átlátszó színét az éjszaka sötétfekete színe uralja. Élvezze a szilárdan a kezedben lévő erő érzését,
valamint a feltáruló, lassan növekvő férfi büszkeség lenyűgöző látványát.

Méretek

A szivattyú méreteiből adódóan a tehetségesebb férfiak számára alkalmas, akiknek nem túl kényelmesek a kisebb
hengerméretű vákuumszivattyúk.

Szivattyú hossza: 29,5 cm
Henger hossza: 20 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese-es-apolasa/
mailto:hello@sexyelephant.hu


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.

Henger szélessége: 6,35 cm
Min. mandzsetta átmérője: 2 cm
Max. mandzsetta átmérője: 4,6 cm
Cső hossza: 21,5 cm
Súly: 274 g
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