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Automatická vibračná vákuová pumpa na vagínu Pink &
White

Údržba

Údržba vodeodolnej vákuovej pumpy vám zaberie iba chvíľku. Po použití
opatrne namydlite a opláchnite vákuový nástavec vrátane odnímateľného
silikónového tesnenia pokrývajúceho hrany plastovej vaničky. Dezinfekcia
pomôcok odstráni z povrchu aj tie najmenšie nečistoty, ktoré by ste si všimli
len pod mikroskopom. Len ju na hračku nastriekajte, nechajte minútu pôsobiť a
potom opláchnite. Nakoniec hračku poriadne osušte uterákom alebo bavlnenou
handričkou. Suchú vákuovú pumpu potom uložte späť do originálneho obalu
alebo textilného vrecúška a skladujte ju oddelene od ostatných erotických
pomôcok. Rôznorodé materiály na seba často chemicky reagujú a tým sa
vzájomne poškodzujú.

Nabíjanie

Domov vám pomôcka dorazí cca z 1/2 nabitá. Napriek tomu odporúčame, aby
ste vákuovú pumpu pred prvým použitím nabili. Predĺžite tým životnosť aj
výdrž jej akumulátora. Na nabíjanie slúži priložený USB kábel. Jeho okrúhly
konektor zapichnite do zdierky na nabíjanie, ktorá je umiestnená v spodnej
polovici rukoväte na zadnej strane. Druhý koniec potom pripojte k powerbanke
alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania bliká modrá
dióda pod tlačidlom, ktoré slúži na zapnutie/vypnutie pomôcky. Po nabití
zostane kontrolka svietiť. Nabíjanie trvá cca 90 minút, po ktorých zvládne
vákuová pumpa sať cca 1 hodinu vkuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie si rýchlo zapamätáte. Podtlakové sanie vo vákuovej pumpe zapnete krátkym stlačením
prostredného tlačidla so symbolom kruhu. Krátkym stlačením spodného tlačidla s vlnovkou spustíte vibrácie, ktoré sa
prenášajú pozdĺž silikónového tesnenia alebo okolo obvodu vákuovej vaničky. Horné biele tlačidlo slúži na rýchle
povolenie podtlaku. Asi trojsekundovým podržaním ktoréhokoľvek z dvoch ružových tlačidiel dôjde k vypnutiu
spustenej funkcie pomôcky. Obe ružové tlačidlá pri svojom zapnutí svietia modro.

Vákuová pumpa má aj cestovný zámok. Ten zapnete aj vypnete tak, že súčasne podržíte obe ružové tlačidlá po dobu
cca 3 sekúnd, kým sa pod nimi nerozbliká modrá dióda.
 

Sacie programy

Celkom 3 sacie programy rozmaznajú vulvu zakaždým, keď dostanete chuť na precítenejšie hrátky.

1. Najnižšia intenzita sania
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2. Stredne silná intenzita sania
3. Najsilnejšia intenzita sania
 

Vibračné programy

Sedem vibračných programov spestrí predohru aj masturbáciu.

1. Klasická vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická vibrácia strednej intenzity
3. Klasická vibrácia vysokej intenzity
4. „Túrovanie motora“ – postupne sa zosilňujúce a zrýchľujúce pulzné vibrácie
5. Stredne dlhé a rýchle pulzovanie
6. Krátke a rýchle pulzovanie
7. Tri krátke pulzy vystrieda jeden dlhý
 

Vodeodolnosť

Vákuová pumpa je vodeodolná, preto ju po hrátkach ľahko očistíte. Do vane plnej vody ani do sprchovacieho kúta si
ju ale radšej neberte. Do zdierky na nabíjanie by mohla zatiecť voda a tým hračku poškodiť.

Dizajn a tvar

Minimalistický design vákuovej pumpy pôsobí moderne. Vďaka svojmu tvaru hračka vyzerá trochu ako naberačka.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť sa dobre drží v ruke a vákuový zvon pekne prilieha k telu. Pomôcku preto využijete
pri predohre a dámy ju zapoja aj do svojej masturbácie. Celkovo patrí vákuová pumpa Pink & White k menším
pomôckam, ktoré ľahko zabalíte do každého kufra na dovolenku.

Materiál

Pomôcka sa vyrába z pevného ABS plastu, ktorý odolá aj tomu najsilnejšiemu podtlaku. Ružové tesnenie lemujúce
okraje priehľadnej vákuovej vaničky tvorí hodvábne jemný silikón, ktorý po nalubrikovaní pevne priľne k telu.

Farba

Nežná a elegantná kombinácia bielej a ružovej farby pôsobí luxusne a žensky. Dámy preto vyzve k experimentovaniu
a posúvaniu vlastných hraníc rozkoše.

Rozmery

Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa vákuová pumpa dobre drží v ruke a jej menšia vanička bude vyhovovať
štíhlym ženám.

Celková dĺžka: 23,5 cm
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Dĺžka rukoväte: 14,5 cm
Rozmery vákuového kalíška: 6,5 cm x 9,5 cm
Hmotnosť: 109 g
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