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Vakuová pumpa Smart Bullet

Údržba

Pomůcka má voděodolnou úpravu, proto její údržbu zvládnete levou zadní.
Před čištěním ale pumpu rozeberte, abyste nedopatřením nenamočili hlavici s
motorkem. Plastový válec i manžetu pak opláchněte pod tekoucí vodou s
kapkou mýdla. Průhledný plastový válec má dva závity. Na prvním z nich
najdete červené těsnění, které musíte po rozmontování vrátit na své místo.
Jinak nebude pomůcka sát a vytvářet podtlak. Dezinfekce pomůcek dotáhne
očistu do konce. Stačí nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Po
umytí nechte manžetu důkladně vyschnout. Kdybyste ji vrátili do válce vlhkou,
začala by plesnivět. Suchou pomůcku uložte zpátky do originálního obalu nebo
textilního pytlíku, aby se nedotýkala ostatních hraček ve vašem šuplíku.
Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá, ale před prvním použitím ji nezapomeňte nabít do plna. Šetříte tím její
akumulátor. Hračku nabijete přes přiložený USB kabel, který jednou stranou připojte k adaptéru na mobilní telefon a
druhý konec zapojte do malé zdířky, kterou najdete na zadní straně válce za ovládacím panelem.

Vakuová pumpa Smart Bullet má famózní výdrž baterie. Nabíjení trvá 90 minut a pak s hračkou můžete řádit až
12 hodin. V průběhu dobíjení uvidíte blikající červenou diodu, která po nabití pomůcky konstantně svítí.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete jednou rukou. Pumpu zapnete i vypnete dlouhým stisknutím horního ovládacího
tlačítka, kdy se zároveň rozsvítí zelená kontrolka. Krátkým stisknutím stejného tlačítka spustíte nebo zastavíte sání.
Prostřední tlačítko se znakem obláčku slouží ke vpuštění vzduchu do pumpy. Krátkým stisknutím spodního tlačítka si
volíte jeden ze tří sacích režimů. Při spuštění prvního módu se rozsvítí červená dioda. U druhého sacího programu
problikává zelené dioda a u třetího programu bliká dioda modrá. Mezi sacími režimy je cca pětivteřinová pauza.

Voděodolnost

Pumpa není vodotěsná, protože by se do ovládacího panelu mohla dostat voda a tím pomůcku zničit. Proto si ji do
vany ani sprchy neberte. Pumpu ale můžete rozebrat a jednoduše tak umýt manžetu i válec.

Design a tvar

Nadčasový design a elegantní provedení zaujme na první pohled. Pumpa svým tvarem připomíná nábojnici. Na
boku transparentního válce najdete stupnici, která pánům pomůže lámat osobní rekordy. Pomůcka se dobře drží v
ruce a vnitřní rukáv hračky poslouží taky jako masturbátor. 
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Materiál

Válec z pevného a odolného ABS plastu odolá i divočině. Pružná manžeta z příjemného TPE/TPR materiálu si vás
podmaní hebkým povrchem a dráždivou vnitřní strukturou. 

Barva

Kombinace černé a transparentní barvy působní elegantně a zároveň smyslně. Pohled na zvětšující se penis je
rajcovní a vzrušující.

Rozměry

Délka válce bude vyhovovat průměrně obdařeným mužům s maximální délkou penisu do 18 cm. Pružná manžeta
se přizpůsobí jakékoliv šířce penisu. 

Celková délka pumpy: 30 cm
Délka válce: 20 cm
Průměr válce: 6,1 cm
Délka manžety: 15 cm
Vnější průměr manžety u vstupu: 7 cm
Vnitřní průměr manžety u vstupu (v klidu): 2,5 cm
Vnitřní průměr manžety u vstupu po natažení: 6,1 cm
Vnější průměr manžety spodní část: 5,5 cm
Vnitřní průměr ve spodní části (v klidu): 1,5 cm
Hmotnost manžety: 376 g
Hmotnost pumpy s manžetou: 640 g
Hmotnost pumpy bez manžety: 264 g
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