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Vakuová pumpa Perfect

Údržba

Údržbu voděodolné pumpy zvládnete levou zadní. Doporučujeme pomůcku po
použití rozebrat a opláchnout proudem vlažné vody. Válec důkladně
namydlete. Pokud si chcete být 100% jistí čistotou své hračky, tak Dezinfekce
pomůcek dotáhne čištění k dokonalosti. Pak už stačí jen vakuovou pumpu
osušit, nechat vyschnout a uložit ji zpátky do krabice, odděleně od ostatních
erotických pomůcek ve vašem šuplíku neřesti. Různorodé materiály hraček na
sebe často negativně reagují a vzájemně se poškozují při dotyku.

Ovládání

Jednoduché ovládání si zamilujete. Před každým použitím ale mějte na paměti, že se pumpa sama tzv. zaaretuje. To
znamená, že ve stlačovacím mechanismu dojde k podtlaku, který při prvním stisknutí musíte překonat vlastní silou.
Proto první stlačení půjde vždy ztuha. Potom už je ale mačkání pistole lehké. Ve spodní části ovládací pistole najdete
páčku pro vypuštění podtlaku ve válci. Díky tomu tak snadno a bezbolestně sundáte válec z penisu.

Voděodolnost

Vakuová pumpa Perfect je voděodolná. Snadno ji proto po použití opláchnete pod tekoucí vodou. S sebou do vany si ji
ale raději neberte. Voda by mohla zatéct do hadičky a v pumpě by se pak nevytvářel podtlak.

Design a tvar

Vakuová pumpa Perfect se skládá z klasického podtlakového válce, hadičky, která propojuje ovládání s válcem a
samotnou pumpovací pistolí, která trochu připomíná kleště. Celkově se tak pomůcka dobře drží v ruce a snadno se
ovládá.

Materiál

Na dotek hladký a pevný plastový válec společně s pumpovací pistolí odolá jakékoliv síle stisku i podtlaku. Gumové
manžety jsou na dotek jemné a trochu pružné. Docela dobře se nasazují a zvládnou se taky trochu přizpůsobit
průměru penisu.

Barva

Kombinace mužné černé barvy na pístu s průhledným válcem, přes který budete sledovat, jak se penis zvětšuje a
zpevňuje, nabudí vaše libido. Barevné manžety zase podtrhnou hravou atmosféru ze společných hrátek s partnerkou.

Rozměry

Pumpa je tak akorát velká na to, aby postavila do pozoru každou mužskou chloubu.
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Vakuová pumpa

Celková délka pumpy bez pístu: 19,5 cm
Průměr válce: 5,5 cm
Délka pistole: 20 cm
Celková délka hadičky: 24 cm
Celková hmotnost pumpy: 195 g

Černá manžeta

Minimální průměr: 3 cm
Maximální průměr: 5,5 cm
Hmotnost: 6 g

Béžová manžeta

Minimální průměr: 2,5 cm
Maximální průměr: 5,5 cm
Hmotnost: 7 g

Červená manžeta

Minimální průměr: 2,5 cm
Maximální průměr: 5,5 cm
Hmotnost: 8 g
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