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Vákuová pumpa Smart Bullet

Údržba

Pomôcka má vodeodolnú úpravu, preto jej údržbu zvládnete ľavou zadnou.
Pred čistením ale pumpu rozoberte, aby ste nedopatrením nenamočili hlavicu s
motorčekom. Plastový valec aj manžetu potom opláchnite pod tečúcou vodou s
kvapkou mydla. Erekčný krúžok poriadne namydlite a po umytí ho nechajte
uschnúť na čerstvom vzduchu. Priehľadný plastový valec má dva závity. Na
prvom z nich nájdete červené tesnenie, ktoré musíte po rozmontovaní vrátiť na
svoje miesto. Inak nebude pomôcka sať a vytvárať podtlak. Dezinfekcia
pomôcok dotiahne očistu do konca. Stačí nastriekať, nechať minútu pôsobiť a
potom opláchnuť. Po umytí nechajte manžetu dôkladne vyschnúť. Keby ste ju
vrátili do vojne vlhkú, začala by plesnivieť. Suchú pomôcku uložte späť do
originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkala ostatných
hračiek vo vašom šuplíku. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a
môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výrobcu z časti nabitá, ale pred prvým použitím ju nezabudnite nabiť do plna. Šetríte tým jej
akumulátor. Hračku nabijete cez priložený USB kábel, ktorý jednou stranou pripojte k adaptéru na mobilný telefón a
druhý koniec zapojte do malej zdierky, ktorú nájdete na zadnej strane valca za ovládacím panelom.
Vákuová pumpa Smart Bullet má famóznu výdrž batérie. Nabíjanie trvá 90 minút a potom s hračkou môžete vyčíňať
až 12 hodín. V priebehu dobíjania uvidíte blikajúcu červenú diódu, ktorá po nabití pomôcky konštantne svieti.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládnete jednou rukou. Pumpu zapnete aj vypnete dlhým stlačením horného ovládacieho
tlačidla, kedy sa zároveň rozsvieti zelená kontrolka. Krátkym stlačením rovnakého tlačidla spustíte alebo zastavíte
satie. Prostredné tlačidlo so znakom obláčika slúži na vpustenie vzduchu do pumpy. Krátkym stlačením spodného
tlačidla si volíte jeden z troch sacích režimov. Pri spustení prvého módu sa rozsvieti červená dióda. Pri druhom sacom
programe preblikáva zelené dióda a pri treťom programe bliká dióda modrá. Medzi sacími režimami je cca
päťsekundová pauza.

Vodeodolnosť

Pumpa nie je vodotesná, pretože by sa do ovládacieho panelu mohla dostať voda a tým pomôcku zničiť. Preto si ju do
vane ani sprchy neberte. Pumpu ale môžete rozobrať a jednoducho tak umyť manžetu aj valec.

Dizajn a tvar

Nadčasový design a elegantné prevedenie zaujme na prvý pohľad. Pumpa svojim tvarom pripomína nábojnicu. Na
boku transparentného valca nájdete stupnicu, ktorá pánom pomôže lámať osobné rekordy. Pomôcka sa dobre drží v
ruke a vnútorný rukáv hračky poslúži aj ako masturbátor. 
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Materiál

Valec z pevného a odolného ABS plastu odolá aj divočine. Pružná manžeta z príjemného TPE/TPR materiálu si vás
podmaní hebkým povrchom a dráždivou vnútornou štruktúrou. 

Farba

Kombinácia čiernej a transparentnej farby pôsobí elegantne a zároveň zmyselne. Pohľad na zväčšujúci sa penis je
uchvacujúci a vzrušujúci.

Rozmery

Dĺžka valca bude vyhovovať priemerne obdareným mužom s maximálnou dĺžkou penisu do 18 cm. Pružná
manžeta sa prispôsobí akejkoľvek šírke penisu. 

Celková dĺžka pumpy: 30 cm
Dĺžka valca: 20 cm
Priemer valca: 6,1 cm
Dĺžka manžety: 15 cm
Vonkajší priemer manžety pri vstupe: 7 cm
Vnútorný priemer manžety pri vstupe (v kľude): 2,5 cm
Vnútorný priemer manžety pri vstupe po natiahnutí: 6,1 cm
Vonkajší priemer manžety spodná časť: 5,5 cm
Vnútorný priemer v spodnej časti (v kľude): 1,5 cm
Hmotnosť manžety: 376 g
Hmotnosť pumpy s manžetou: 640 g
Hmotnosť pumpy bez manžety: 264 g
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