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Vákuová pumpa MAXMAN – chytrá a nabíjacia

Údržba

Vodeodolnú pumpu môžete umyť teplou vodou s mydlom. Vyhnite sa otvoru na nabíjačku, aby
tam nenatiekla voda. Ak chcete byť v umývaní dôkladnejšie, skúste použiť dezinfekciu na
erotické pomôcky. Tú nastriekajte na pumpu, nechajte chvíľu pôsobiť a zotrite čistou
handričkou. Potom uložte pumpu do originálnej škatule.

Pri prvom použití si skúste pumpu na inej časti tela, napríklad na bruchu alebo stehne.
Zistíte tak, akou silou pumpa saje. Nepreháňajte to so saním a používajte raz, a to maximálne
20 minút denne.

Nabíjanie

Pumpa funguje na princípe dobíjanie vnútorného akumulátora. Nabite si svoju saciu pumpu
pred prvým použitím. My sme ju nabíjali cca 2 hodiny. Zapojte konektor do dierky vedľa LCD
displeja a USB koncovku do PC, notebooku, powerbanky alebo adaptéra nabíjačky telefónu.
Proste nič zložité. Pri nabíjaní uprostred displeja problikuje zľava doprava červená vodorovná
čiarka, dokiaľ nie je pumpa úplne nabitá. Po úplnom nabití sa rozsvieti uprostred displeja tri
červené čiarky, kým sa pumpa neodpojí od zdroja napájania. Keď batériu v pumpe vycucne až
dno, pumpa sa vypne, displej zhasne a tlak vnútri valca sa začne veľmi pomaly vracať do
pôvodného stavu. Pri vybitom stave žiadne tlačidlo nereaguje a pre ďalšie použitie treba
pumpu znova nabiť.

Ovládanie

Pumpa s tromi tlačidlami má úplne jednoduché ovládanie.

Tlačidlo (ON / OFF): Stlačte tlačidlo cca 2 sekundy a na vašej pumpe sa rozsvieti LCD displej. Opätovným stlačením
pumpu vypnete a LCD displej zhasne.

Tlačidlo (AIR RELEASE): Pri spustenej pumpe (motor beží, vyvíja podtlak) funguje tlačidlo ako stopka. Takže ak
pocítite, že podtlak je nepríjemný alebo príliš veľký, tak stačí raz stlačiť toto tlačidlo záchrany. Keď toto tlačidlo
stlačíte druhýkrát, funguje ako napúšťací ventil a do valca pumpy vpúšťa vzduch. Tlaky v okolí a valci sa vyrovnajú,
podtlak zmizne a vy môžete bezpečne vytiahnuť svoj penis z pumpy.

Tlačidlo (MODE): Prvým stlačením pumpu zapnete, vo valci začne stúpať podtlak až na maximálnu hodnotu
350 kPa. Keď stlačíte druhýkrát, tak pumpu prepnete do automatického sacieho režimu. V tomto režime klesne tlak
vo valci na cca 250 kPa a potom sa zase zvýši. Tlak sa dvíha a klesá, veľmi vzrušujúci pocit.

S vákuovou pumpou, rovnako ako s každou výkonnou elektrickou pomôckou, odporúčame zaobchádzať obozretne.
Vyhnite sa podtlaku, ktorý pôsobí väčšie alebo nepríjemnú bolesť. Je to známka, že nie je niečo v poriadku. A ako na
vec? Najskôr na koniec valca pripevnite tesniacu manžetu. Maškrtný Slonica využijú rovnú panenskú realisticky

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

pôsobiace vagínu. Nalubrikujte okraj otvoru na manžete a nezabudnite tiež na penis, hlavne žaluď a okolie. Potom
vložte penis do valca a stlačte 2 × tlačidlo MODE. Podtlak vo valci začne pomaly, ale efektívne stúpať až do hodnoty
250 kPa, kde sa prepne do chytré funkcie sania. Kedykoľvek počas tohto procesu môžete stlačiť tlačidlo AIR
RELEASE a sania zastavíte. Druhým stlačením AIR RELEASE obnovíte normálnosť, teda vrátite do valca zase
rovnaký tlak, ktorý je aj v okolí. Stlačením tlačidla MODE budete pokračovať v sania až k hodnote 350 kPa.

Dizajn a tvar

Vákuová pumpa v tvare valca s oválnym LCD displejom. Také trošku UFO.

Farba

Elegantná kombinácia číreho akrylového valca na ktorom je nasadená lesklá čierna hlava s výrazným displejom.

Rozmery

Veľkosť pumpy s displejom: 30 cm
Veľkosť valca: 20 cm
Priemer valca: 5,8 cm
Priemer manžety: 6,3 cm
Priemer vagíny: 7,3 cm
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