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Automatická vibračná pumpa na vagínu, klitoris a
bradavky Multiple Euphoria

Údržba

Údržbu vodeodolnej vákuovej pumpy s odnímateľnými silikónovými tesneniami
zvládnete ľavou zadnou. Cez aj po použití odpojte vákuovú vaničku od
rukoväte a poriadne ju umyte pod tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok zbaví
pomôcku všetkých nečistôt, a to aj tých mikroskopických, ktorých by ste si
voľným okom nevšimli. Nakoniec hračku osušte uterákom a suchú ju uložte
späť do originálneho obalu alebo textilného vrecka. Všetky erotické pomôcky
skladujte oddelene, aby sa ich rôznorodé materiály nedotýkali a tým sa
vzájomne neničili.

Nabíjanie

Výrobca posiela vákuovú pumpu cca z 1/2 nabitú. Napriek tomu odporúčame, aby ste pomôcku 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 na spodnej hrane rukoväte, pod ovládacími tlačidlami. Druhý
koniec kábla potom pripojte k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania bliká
modrá kontrolka pod ovládacími tlačidlami. Po nabití zostane dióda svietiť. Nabíjanie trvá cca 120 minút, po ktorých
zvládne vákuová pumpa sať cca 1 hodinu vkuse pri maximálnej intenzívnosti vibrácií i sania.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Sanie zapnete krátkym stlačením fialového ovládacieho tlačidla so
symbolom vetráka. Jeho opätovným krátkym stlačením sa preklikáte všetkými sacími režimami. Satie vypnete
podržaním ovládacieho tlačidla po dobu cca 3 sekúnd.

Vibrácie spustíte krátkym stlačením fialového ovládacieho tlačidla so symbolom vlnovky. Pre zmenu vibračného
programu stlačte tlačidlo znova. Aby ste vibrácie vypli, podržte tlačidlo po dobu cca 3 sekúnd.

Biele tlačidlo slúži na uvoľnenie podtlaku. Dlhým, cca 3 sekundovým stlačením uvoľníte podtlak vo vnútri vákuovej
vaničky.

Výrobca nezabudol ani na šikovný cestovný zámok. Ten aktivujete aj deaktivujete tak, že stlačíte ľavé alebo pravé
fialové ovládacie tlačidlo a podržíte ho po dobu cca 3 sekúnd, kým nezablikajú modré diódy pod ovládacími
tlačidlami.

Sacie programy

Celkom 7 sacích programov intenzívne prekrví bradavky, klitoris aj celú vulvu.

1. Najnižšia intenzita sania
2. Stredne najnižšia intenzita sania
3. Stredná intenzita sania
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4. Stredne vyššia intenzita sania
5. Vyššia intenzita sania
6. Vysoká intenzita sania
7. Najvyššia intenzita sania

Vibračné programy

Celkom 7 vibračných programov okorenia podtlakovej hrátky.

1. Klasické vibrácie nízkej intenzity
2. Klasické vibrácie strednej intenzity
3. Klasické vibrácie vysokej intenzity
4. Postupne vzrastajúce pulzné vibrácie
5. Stredne rýchla pulzná vibrácia
6. Rýchla pulzná vibrácia
7. Tri krátke pulzy vystrieda jeden dlhý

Vodeodolnosť

Vákuová pumpa je vodeodolná. Po použití ju preto jednoducho opláchnite pod tečúcou vodou a osušte. Pre podvodné
hrátky vo vani sa ale nehodí, pretože by do jej nabíjacej dierky mohla natiecť voda a poškodiť motorček.

Dizajn a tvar

Moderný dizajn vákuovej pumpy v minimalistickom štýle vyzerá nadčasovo. Svojím tvarom pomôcka pripomína
trochu naberačku. Dlhá ergonomická rukoväť pekne padne do ruky a jednotlivé vákuové vaničky a banky dobre
priliehajú k telu. Hračku využijete pri predohre pred sexom alebo masturbáciou. Vďaka kompaktným rozmerom ju
schováte do každého šuplíka slasti aj do kufra na dovolenku. Vákuovú pumpu Multiple Euphoria tak môžete mať
neustále po ruke.

Materiál

Vákuová pumpa sa vyrába z pevného a odolného ABS plastu. Fialové tesnenia z kvalitného silikónového materiálu
zase ľahko priľnú k telu.

Farba

Elegantné biele prevedenie s fialovými detailmi pôsobí moderne a žensky. Vyvolá vo vás túžbu po objavovaní nových
slastí.

Rozmery

Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa vákuová pumpa dobre drží v ruke.

Celková dĺžka rukoväte: 16,5 cm
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Rozmery veľkého vákuového kalíška: 7,8 x 11 cm
Rozmery malého vákuového kalíška: 7 x 10 cm
Rozmery vákuového kalíška na bradavky: 5 x 6,6 cm
Priemer vákuového kalíška na klitoris: 3 cm
Hmotnosť rukoväte: 114 g
Hmotnosť veľkého vákuového kalíška: 52 g
Hmotnosť malého vákuového kalíška: 43 g
Hmotnosť vákuového kalíška na bradavky: 21 g
Hmotnosť vákuového kalíška na klitoris: 12 g
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