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Vákuum pumpa MAXMAN – okos és tölthető

Karbantartás

A vízálló pumpát meleg, szappanos vízzel moshatja. Kerülje el a töltőnyílást, hogy
megakadályozza a víz befolyását. Ha alaposabb akar lenni a mosásban, próbáljon meg
fertőtlenítőszert használni az erotikus segédeszközökön. Permetezze a pumpára, hagyja rajta
egy ideig, majd törölje le tiszta ruhával. Ezután tárolja a szivattyút az eredeti dobozában.

Az első használatkor próbálja ki a pumpát a test más részein, például a hason vagy a
combokon. Megtudhatja, milyen erősen szív a szivattyú. Ne vigyük túlzásba a leszívással és
használjuk egyszer, maximum napi 20 percig.

Töltés

A szivattyú a belső akkumulátor újratöltésének elvén működik. Az első használat előtt töltse
fel a szívószivattyút. Kb. 2 órát töltöttük. Csatlakoztassa a csatlakozót az LCD-kijelző melletti
aljzatba, az USB-csatlakozót pedig egy PC-hez, laptophoz, powerbankhoz vagy telefontöltő
adapterhez. Csak semmi bonyolult. Töltéskor a kijelző közepén egy piros vízszintes sáv balról
jobbra villog, amíg a szivattyú teljesen fel nem töltődik. Teljesen feltöltött állapotban három
piros vonal világít a kijelző közepén, amíg a szivattyút le nem választják az áramellátásról.
Amikor a szivattyúban lévő akkumulátort alulra szívja, a szivattyú kikapcsol, a kijelző kialszik,
és a hengerben lévő nyomás nagyon lassan kezd visszaállni eredeti állapotába. Lemerüléskor
egyetlen gomb sem reagál, és a szivattyút fel kell tölteni a további használathoz.

Vezérlés

A három gombos szivattyú működése nagyon egyszerű.

Gomb (BE / KI): Nyomja meg a gombot kb. 2 másodpercig, és a pumpa LCD-kijelzője világítani kezd. Nyomja meg
újra a szivattyú kikapcsolásához, és az LCD-kijelző kikapcsol.

Gomb (AIR RELEASE): Amikor a szivattyú működik (motor jár, alacsony nyomás), a gomb stopperként működik.
Tehát ha úgy érzi, hogy a vákuum kellemetlen vagy túl nagy, egyszerűen nyomja meg ezt a mentőgombot. Amikor
másodszor is megnyomja ezt a gombot, az feltöltőszelepként működik, és levegőt enged be a szivattyú hengerébe. A
körülötte lévő nyomások és a hengerek kiegyenlítődnek, a vákuum megszűnik, és nyugodtan kihúzhatja a péniszét a
pumpából.

(MODE) gomb: Az első megnyomásra bekapcsolja a szivattyút, a hengerben lévő vákuum elkezd felemelkedni
maximum 350 kPa értékre. Amikor másodszor megnyomja, a szivattyú automatikus szívó üzemmódba kapcsol.
Ebben az üzemmódban a nyomás a hengerben kb. 250 kPa-ra csökken, majd ismét növekszik. A nyomás emelkedik
és csökken, nagyon izgalmas érzés.

Javasoljuk, hogy óvatosan kezelje a vákuumszivattyút, valamint minden nagy teljesítményű elektromos
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berendezést . Kerülje a negatív nyomást, amely többé-kevésbé kellemetlen fájdalmat okoz. Ez annak a jele, hogy
valami nincs rendben. És mit szól ehhez? Először rögzítse a tömítőgyűrűt a henger végéhez. Az édes elefántok
egyenes szűz, valósághű kinézetű hüvelyt használnak. Kenje be a lyuk szélét a mandzsettán, és ne felejtse el a
péniszt, különösen a makkot és a környéket. Ezután helyezze be a péniszt a hengerbe, és nyomja meg kétszer a
MODE gombot. A hengerben a vákuum lassan, de hatékonyan elkezd emelkedni 250 kPa-ig, ahol átvált az intelligens
szívó funkcióra. A folyamat során bármikor megnyomhatja az AIR RELEASE gombot a szívás leállításához. Az AIR
RELEASE második megnyomása visszaállítja a normális állapotot, azaz ugyanazt a nyomást viszi vissza a hengerre,
amely szintén a közelben van. Nyomja meg a MODE gombot , hogy tovább szívja 350 kPa-ig.

Design és alak

Hengeres vákuumszivattyú ovális LCD kijelzővel. Egy ilyen kis UFO.

Szín

Elegáns kombinációja egy átlátszó akril hengernek, amelyre fényes fekete fej van felszerelve jellegzetes kijelzővel.

Méretek

A szivattyú mérete kijelzővel: 30 cm
Henger mérete: 20 cm
Henger átmérője: 5,8 cm
Mandzsetta átmérője: 6,3 cm
Hüvely átmérője: 7,3 cm
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