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Vákuová pumpa Perfect

Údržba

Údržbu vodeodolné pumpy zvládnete ľavou zadnou. Odporúčame pomôcku po
použití rozobrať a opláchnuť prúdom vlažnej vody. Valec dôkladne namydlite.
Ak si chcete byť 100% istí čistotou svoje hračky, tak Dezinfekcia pomôcok
dotiahne čistenie k dokonalosti. Potom už stačí len vákuovú pumpu osušiť,
nechať vyschnúť a uložiť ju späť do krabice, oddelene od ostatných erotických
pomôcok vo vašom šuplíku neresti. Rôznorodé materiály hračiek na seba často
reagujú negatívne a vzájomne sa poškodzujú pri dotyku.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie si zamilujete. Pred každým použitím ale majte na pamäti, že sa pumpa sama tzv. Zaaretuje. To
znamená, že vo tlakovým mechanizmu dôjde k podtlaku, ktorý pri prvom stlačení musíte prekonať vlastnou silou.
Preto prvé stlačenie pôjde vždy tuho. Potom už je ale stláčanie pištoľ ľahké. V spodnej časti ovládacej pištoľ nájdete
páčku pre vypustenie podtlaku vo valci. Vďaka tomu tak ľahko a bezbolestne zložíte valec z penisu.

Vodeodolnosť

Vákuová pumpa Perfect je vodeodolná. Ľahko ju preto po použití opláchnete pod tečúcou vodou. So sebou do vane si
ju ale radšej neberte. Voda by mohla zatiecť do hadičky a v pumpe by sa potom nevytváral podtlak.

Dizajn a tvar

Vákuová pumpa Perfect sa skladá z klasického podtlakového valca, hadičky, ktorá prepája ovládanie s valcom a
samotnou pumpovací pištoľou, ktorá trochu pripomína kliešte. Celkovo sa tak pomôcka dobre drží v ruke a ľahko sa
ovláda.

Materiál

Na dotyk hladký a pevný plastový valec spoločne s pumpovací pištoľou odolá akejkoľvek sile stisku aj podtlaku.
Gumové manžety sú na dotyk jemné a trochu pružné. Celkom dobre sa nasadzujú a zvládnu sa tiež trochu
prispôsobiť priemeru penisu.

Farba

Kombinácia mužné čiernej farby na pieste s priehľadným valcom, cez ktorý budete sledovať, ako sa penis zväčšuje a
spevňuje, nabudí vaše libido. Farebné manžety zase podčiarknu hravú atmosféru zo spoločných hrátok s partnerkou.

Rozmery

Pumpa je tak akurát veľká na to, aby postavila do pozoru každú mužskú pýchu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Vákuová pumpa

Celková dĺžka pumpy bez piestu: 19,5 cm
Priemer valca: 5,5 cm
Dĺžka pištole: 20 cm
Celková dĺžka hadičky: 24 cm
Celková hmotnosť pumpy: 195 g

Čierna manžeta

Minimálny priemer: 3 cm
Maximálny priemer: 5,5 cm
Hmotnosť: 6 g

Béžová manžeta

Minimálny priemer: 2,5 cm
Maximálny priemer: 5,5 cm
Hmotnosť: 7 g

Červená manžeta

Minimálny priemer: 2,5 cm
Maximálny priemer: 5,5 cm
Hmotnosť: 8 g
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