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Vakuová pumpa Pump My Ride

Údržba

Údržbu voděodolné pumpy zvládnete levou zadní. Po hrátkách ji celou rozeberte, zbytky
lubrikantu z válce i manžety opláchněte pod tekoucí vodou a nechte komponenty
uschnout na volném vzduchu. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech bakterií, kterých
byste si všimli jen pod mikroskopem. Stačí ji nastříkat na válec a manžetu, nechat
chviličku působit a opláchnout. U očisty LCD displeje se vyhněte proudu vody, protože
byste ho zničili. Stačí ho otřít navlhčeným hadříkem. Suchou vakuovou pumpu uložte do
originální krabičky nebo textilního pytlíku odděleně od ostatních erotických hraček.
Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Vakuová pumpa vám přijde od výrobce zčásti nabitá, ale před prvním použitím ji dobijte
do plna. Prodloužíte tím životnost akumulátoru. K pumpě dostanete USB kabel. Užší
konektor zapojte do zdířky, kterou najdete pod tlačítkem „+“ těsně pod LCD displejem a
druhou stranu kabelu zastrčte do síťového adaptéru na mobilní telefon nebo do
powerbanky.

V průběhu nabíjení trvajícího cca 120 minut na zhasnutém LCD displeji uvidíte symbol
baterie (nahoře vlevo) ukazující přibývající a ubývající čárky. Displej v době nabíjení
nesvítí, jen lehce vyobrazuje hodnoty tlaku a časovač. Stav dobité baterie ale můžete
přehledněji zkontrolovat tak, že na chvilku pumpu odpojíte od USB kabelu – LCD displej
se rozsvítí. Po dobití hračka (symbol baterie ukazuje všechny dobité čárky) vydrží v
provozu zhruba 90 minut.

Naši testeři zjistili, že se pumpa po delším čase, kdy ji uložili do šuplíku z části nabitou,
sama vybije. Proto ji doporučujeme dobít před každými hrátkami.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí tří tlačítek, která najdete pod přehledným LCD displejem, hravě zvládnete. Krátkým
stiskem za doprovodu modrého podsvícení pumpu zapnete. Pokud pumpu po zapnutí nepoužíváte, sama se po cca 30
vteřinách vypne. Krátkým stiskem stejného tlačítka si zvolíte buď automatický program, který na displeji ukazuje
panáček s číslicí 1, nebo manuální režim, který vyobrazuje panáček s číslicí 2.

Tlačítkem „+“ při manuálním režimu zvyšujete podtlak ve válci ve čtyřech vzrůstajících úrovních, tlačítkem „- “ ho
naopak snížíte nebo následně úplně vypustíte. Manuální režim v průběhu sání pumpy zastavíte stisknutím hlavního
ovládacího tlačítka.

Automatický režim trvá 10 minut a spustíte ho po zapnutí pumpy tlačítkem „+“. V průběhu tohoto programu
pumpa sama s přestávkami navyšuje a snižuje podtlak. Na displeji se zobrazuje síla tlaku a jeho střídající se intenzita.
Časovač na displeji ukazuje, jak dlouho je program spuštěný. Na konci režimu se pumpa sama vypne. Doporučujeme
pánům, aby sledovali své pocity a v případě bolestivější stimulace režim ukončili stisknutím hlavního ovládacího
tlačítka, kdy se podtlak z pumpy vypustí.
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Voděodolnost

Pumpa Pump My Ride má voděodolnou úpravu, takže válec i manžetu po rozebrání pumpy snadno omyjete od zbytků
lubrikantu. LCD displej ale nenamáčejte, protože by do něj natekla voda a pomůcku byste zničili.

Design a tvar

Vakuová pumpa působí sofistikovaným dojmem a vaši pozornost na první pohled upoutá velký a přehledný
podsvícený LCD displej s časovačem, ukazatelem intenzity podtlaku a dvěma programy, které nabízí. Plastový válec s
očíslovanou ryskou se díky postranním vroubkům dobře drží v ruce a přes jeho transparentní tělo pánové a jejich
druhé polovičky uvidí, jak se penis působením podtlaku prodlužuje a zvětšuje. Ovládací část s displejem a třemi
tlačítky z válce snadno odpojíte. K pumpě patří tenčí erekční kroužek a dvě široké manžety. Černá varianta má širší
vnitřní průměr, transparentní manžeta naopak užší. Obě ale spolehlivě utěsní podtlak ve válci. Pumpa pánům
pomáhá vyřešit problémy s erekcí, ale hodí se i jako doplněk ke hrátkám.

Materiál

Pevný a na dotek hladký válec z ABS plastu odolá i silnému stisku mužné ruky. Průhledná manžeta a erekční kroužek
z TPE/TPR materiálu skvěle pruží a snadno ji nasadíte na válec i penis, stejně jako černou manžetu z hebounkého
silikonu.

Barva

Nadčasová kombinace černé, transparentní a stříbrné barvy působí moderním dojmem a vyzve pány k překonání
vlastních limitů.

Rozměry

Délka a průměr válce padne i mužům s nadstandartní velikostí penisu. 

Celková délka pumpy: 30 cm 
Délka válce: 22 cm 
Průměr válce: 6 cm 
Průměr černé manžety v klidu: 4,3 cm
Průměr černé manžety po max. natažení: cca 9 cm
Průměr průhledné manžety v klidu: 2 cm
Průměr průhledné manžety po max. natažení: cca 6 cm
Průměr erekčního kroužku: 1,8 cm
Průměr erekčního kroužku po max. natažení: cca 10 cm
Hmotnost pumpy: 296 g
Hmotnost balení: 387 g

Bezpečnostní pokyny

Upozornění
Vakuovou pumpu na podporu erekce by neměli používat pánové s poruchou srážlivosti krve nebo muži, kteří užívají
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léky na ředění krve. Před používáním vakuové pumpy se proto poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Pokud v
průběhu používání vakuové pumpy ucítíte nepříjemné nebo bolestivé pocity, zastavte automatický program nebo
snižte intenzitu podtlaku.

Informace o likvidaci odpadů

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde bude přijatý zdarma. Správnou likvidací produktu pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená u
rejstříkového soudu v Ostravě č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697 
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