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Pink & White automatikus vibrációs vákuum pumpa
vaginára

Karbantartás

A vízálló vákuumszivattyú karbantartása csak egy pillanatot vesz igénybe.
Használat után gondosan szappanozza be és öblítse le a vákuumtartozékot,
beleértve a műanyag kád széleit fedő eltávolítható szilikon tömítést is.
Segédeszközök fertőtlenítése a legkisebb szennyeződést is eltávolítja a
felületről, amit csak mikroszkóp alatt vesz észre. Csak permetezze a játékra,
hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. Végül törölközővel vagy
pamutkendővel alaposan szárítsa meg a játékot. Ezután tegye vissza a száraz
vákuumszivattyút az eredeti csomagolásába vagy textilzacskójába, és tárolja a
többi erotikus segédeszköztől elkülönítve. A különböző anyagok gyakran
kémiai reakcióba lépnek egymással, és ezáltal károsítják egymást.

Töltés

A készülék körülbelül 1/2-ig feltöltve érkezik otthonába. Javasoljuk azonban,
hogy az első használat előtt töltse fel a vákuumszivattyút. Ez meghosszabbítja
az akkumulátor élettartamát és tartósságát. A mellékelt USB kábel a töltéshez
használható. Dugja be a kerek csatlakozóját a hátoldali fogantyú alsó felében
található töltőaljzatba. Ezután csatlakoztassa a másik végét a tápegységhez
vagy a hálózati adapteren keresztül az elektromos aljzathoz. Töltés közben
villog a gomb alatti kék dióda, amivel a készülék ki/be kapcsolható. Töltés után
a lámpa égve marad. A töltés körülbelül 90 percet vesz igénybe, utána a
vákuumszivattyú körülbelül 1 óráig szívhat.

Vezérlés

Gyorsan emlékezni fog az egyszerű műveletre. A vákuumszivattyúban a vákuumszívást a kör szimbólummal ellátott
középső gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be. Ha röviden megnyomja az alsó gombot egy hullámmal,
elindítja a rezgéseket, amelyek a szilikon tömítés mentén vagy a vákuumteknő kerülete mentén továbbadódnak. A
felső fehér gomb a vákuum gyors engedélyezésére szolgál. Ha körülbelül három másodpercig lenyomva tartja a két
rózsaszín gomb bármelyikét, a segédprogram aktív funkciója kikapcsol. Mindkét rózsaszín gomb kéken világít, ha be
van kapcsolva.

A vákuumszivattyú utazási zárral is rendelkezik. A be- és kikapcsoláshoz mindkét rózsaszín gombot egyidejűleg
körülbelül 3 másodpercig lenyomva tartja, amíg a kék dióda nem villog alattuk.

Szívó programok

Összesen 3 szívóprogram kényezteti a szeméremtestet minden alkalommal, amikor érzékibb játékra vágyik.

1. A legalacsonyabb szívási intenzitás
2. Mérsékelt szívási intenzitás
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3. A legerősebb szívási intenzitás

Vibrációs programok

Hét vibrációs program teszi változatossá az előjátékot és a maszturbációt.

1. Alacsony intenzitású klasszikus vibráció
2. Klasszikus közepes intenzitású rezgés
3. Klasszikus nagy intenzitású vibráció
4. "Motor fordulatszáma" - fokozatosan növekvő és gyorsuló impulzusrezgések
5. Közepesen hosszú és gyors pulzálás
6. Rövid és gyors pulzálás
7. Három rövid impulzus helyett egy hosszú

Vízállóság

A vákuumszivattyú vízálló, így játék után könnyedén tisztíthatod. De jobb, ha nem viszed bele egy vízzel teli
fürdőkádba vagy a zuhany alá. Víz szivároghat a töltőnyílásba, és károsíthatja a játékot.

Design és alak

A vákuumszivattyú minimalista kialakítása modernnek tűnik. Formájából adódóan a játék kissé merőkanálra hasonlít.
Az ergonomikus kialakítású fogantyú jól illeszkedik a kézbe, a vákuumcsengő pedig szépen illeszkedik a testhez.
Ezért használhatja az eszközt az előjáték során, és a hölgyek is be fogják vonni a maszturbációjukba. Összességében
egy vákuumszivattyút is tartalmaz Pink & White a kisebb kütyükhöz, amelyeket könnyedén bepakolhatsz minden
bőröndbe nyaraláshoz.

Anyag

A szerszám erős ABS műanyagból készült, amely a legerősebb vákuumot is kibírja. Az átlátszó vákuumkád széleit
bélelő rózsaszín tömítés selymesen puha szilikonból készült, amely kenés után szilárdan tapad a testhez.

Szín

A fehér és rózsaszín gyengéd és elegáns kombinációja luxusnak és nőiesnek tűnik. Ezért felkéri a hölgyeket, hogy
kísérletezzenek és feszegessék az élvezet határait.

Méretek

Kompakt méreteinek köszönhetően a vákuumszivattyú jól illeszkedik a kézbe, kisebb kádja pedig a karcsú nőknek is
megfelel.

Teljes hossza: 23,5 cm
Fogantyú hossza: 14,5 cm
A vákuumcsésze méretei: 6,5 cm x 9,5 cm
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