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Vákuová pumpa Pump My Ride

Údržba

Údržbu vodeodolnej pumpy zvládnete ľavou zadnou. Po hrátkach ju celú rozoberte,
zvyšky lubrikantu z valca aj manžety opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte
komponenty uschnúť na voľnom vzduchu. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých
baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Stačí ju nastriekať na valec a
manžetu, nechať chvíľočku pôsobiť a opláchnuť. Pri očiste LCD displeja sa vyhnite prúdu
vody, pretože by ste ho zničili. Stačí ho utrieť navlhčenou handričkou. Suchú vákuovú
pumpu uložte do originálnej krabičky alebo textilného vrecúška oddelene od ostatných
erotických hračiek. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Vákuová pumpa vám príde od výrobcu sčasti nabitá, ale pred prvým použitím ju
nabite do plna. Predĺžite tým životnosť akumulátora. K pumpe dostanete USB kábel. Užší
konektor zapojte do zdierky, ktorú nájdete pod tlačidlom „+“ tesne pod LCD displejom a
druhú stranu kábla zastrčte do sieťového adaptéra na mobilný telefón alebo do
powerbanky.

V priebehu nabíjania trvajúceho cca 120 minút na zhasnutom LCD displeji uvidíte symbol
batérie (hore vľavo) ukazujúci pribúdajúce a ubúdajúce čiarky. Displej v dobe nabíjania
nesvieti, len ľahko vyobrazuje hodnoty tlaku a časovač. Stav dobitej batérie ale môžete
prehľadnejšie skontrolovať tak, že na chvíľku pumpu odpojíte od USB kábla – LCD displej
sa rozsvieti. Po dobití hračka (symbol batérie ukazuje všetky dobité čiarky) vydrží v
prevádzke zhruba 90 minút.

Naši testeri zistili, že sa pumpa po dlhšom čase, keď ju uložili do šuplíka z časti nabitú,
sama vybije. Preto ju odporúčame dobiť pred každými hrátkami.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou troch tlačidiel, ktoré nájdete pod prehľadným LCD displejom, hravo zvládnete.
Krátkym stlačením za sprievodu modrého podsvietenia pumpu zapnete. Pokiaľ pumpu po zapnutí nepoužívate, sama
sa po cca 30 sekundách vypne. Krátkym stlačením rovnakého tlačidla si zvolíte buď automatický program, ktorý
na displeji ukazuje panáčik s číslicou 1, alebo manuálny režim,  ktorý vyobrazuje panáčik s číslicou 2.

Tlačidlom „+“ pri manuálnom režime zvyšujete podtlak vo valci v štyroch vzrastajúcich úrovniach, tlačidlom „- “ ho
naopak znížite alebo následne úplne vypustíte. Manuálny režim v priebehu sania pumpy zastavíte stlačením hlavného
ovládacieho tlačidla.

Automatický režim trvá 10 minút a spustíte ho po zapnutí pumpy tlačidlom „+“. V priebehu tohto programu
pumpa sama s prestávkami navyšuje a znižuje podtlak. Na displeji sa zobrazuje sila tlaku a jeho striedajúca sa
intenzita. Časovač na displeji ukazuje, ako dlho je program spustený. Na konci režimu sa pumpa sama vypne.
Odporúčame pánom, aby sledovali svoje pocity av prípade bolestivejšej stimulácie režim ukončili stlačením hlavného
ovládacieho tlačidla, kedy sa podtlak z pumpy vypustí.
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Vodeodolnosť

Pumpa Pump My Ride má vodeodolnú úpravu, takže valec aj manžetu po rozobraní pumpy ľahko umyjete od zvyškov
lubrikantu. LCD displej ale nenamáčajte, pretože by do neho natiekla voda a pomôcku by ste zničili.

Dizajn a tvar

Vákuová pumpa pôsobí sofistikovaným dojmom a vašu pozornosť na prvý pohľad upúta veľký a prehľadný
podsvietený LCD displej s časovačom, ukazovateľom intenzity podtlaku a dvoma programami, ktoré ponúka. Plastový
valec s očíslovanou ryskou sa vďaka postranným vrúbkom dobre drží v ruke a cez jeho transparentné telo páni a ich
druhé polovičky uvidia, ako sa penis pôsobením podtlaku predlžuje a zväčšuje. Ovládacia časť s displejom a tromi
tlačidlami z valca ľahko odpojíte. K pumpe patrí tenší erekčný krúžok a dve široké manžety. Čierna varianta má širší
vnútorný priemer, transparentná manžeta naopak užšia. Obe ale spoľahlivo utesnia podtlak vo valci. Pumpa pánom
pomáha vyriešiť problémy s erekciou, ale hodí sa aj ako doplnok k hrám.

Materiál

Pevný a na dotyk hladký valec z ABS plastu odolá aj silnému stlačeniu mužnej ruky. Priehľadná manžeta a erekčný
krúžok z TPE/TPR materiálu skvele pružia a ľahko ju nasadíte na valec aj penis, rovnako ako čiernu manžetu z
hebkového silikónu.

Farba

Nadčasová kombinácia čiernej, transparentnej a striebornej farby pôsobí moderným dojmom a vyzve pánov na
prekonanie vlastných limitov.

Rozmery

Dĺžka a priemer valca padne aj mužom s nadštandardnou veľkosťou penisu.

Celková dĺžka pumpy: 30 cm
Dĺžka valca: 22 cm
Priemer valca: 6 cm
Priemer čiernej manžety v kľude: 4,3 cm
Priemer čiernej manžety po max. natiahnutí: cca 9 cm
Priemer priehľadnej manžety v kľude: 2 cm
Priemer priehľadnej manžety po max. natiahnutí: cca 6 cm
Priemer erekčného krúžku: 1,8 cm
Priemer erekčného krúžku po max. natiahnutí: cca 10 cm
Hmotnosť pumpy: 296 g
Hmotnosť balenia: 387 g

Bezpečnostné pokyny

Oznámenie
Vákuovú pumpu na podporu erekcie by nemali používať muži s poruchami zrážania krvi alebo muži, ktorí užívajú lieky
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na riedenie krvi. Pred použitím vákuovej pumpy sa preto poraďte so svojím lekárom. Ak počas používania vákuovej
pumpy pociťujete nepohodlie alebo bolesť, zastavte automatický program alebo znížte intenzitu vákua.

Informácie o likvidácii odpadov

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické
výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho
odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a
ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od
miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty.

Dovozca a výrobca

Ružový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČO: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená na
registrovom súde v Ostrave č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697
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