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Automatická vibrační vakuová pumpa na vaginu Pink &
White

Údržba

Údržba voděodolné vakuové pumpy vám zabere jenom chvilku. Po použití
opatrně namydlete a opláchněte vakuový nástavec
včetně odnímatelného silikonového těsnění pokrývajícího hrany plastové
vaničky. Dezinfekce pomůcek odstraní z povrchu i ty nejmenší nečistoty,
kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Jen ji na hračku nastříkejte,
nechte minutu působit a pak opláchněte. Nakonec hračku pořádně osušte
ručníkem nebo bavlněným hadříkem. Suchou vakuovou pumpu pak uložte
zpátky do originálního obalu nebo textilního pytlíku a skladujte ji odděleně od
ostatních erotických pomůcek. Různorodé materiály na sebe často chemicky
reagují a tím se vzájemně poškozují.

Nabíjení

Domů vám pomůcka dorazí cca z 1/2 nabitá. Přesto doporučujeme, abyste
vakuovou pumpu před prvním použitím nabili. Prodloužíte tím životnost i výdrž
jejího akumulátoru. K nabíjení slouží přiložený USB kabel. Jeho kulatý konektor
zapíchněte do zdířky pro nabíjení, která je umístěná ve spodní polovině rukojeti
na zadní straně. Druhý konec pak připojte k powerbance nebo přes síťový
adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení bliká modrá dioda pod
tlačítkem, které slouží pro zapnutí/vypnutí pomůcky. Po nabití zůstane
kontrolka svítit. Nabíjení trvá cca 90 minut, po kterých zvládne vakuová pumpa
sát cca 1 hodinu vkuse.

Ovládání

Jednoduché ovládání si rychle zapamatujete. Podtlakové sání ve vakuové pumpě zapnete krátkým stisknutím
prostředního tlačítka se symbolem kruhu. Krátkým stlačením spodního tlačítka s vlnovkou spustíte vibrace, které se
přenáší podél silikonového těsnění neboli kolem obvodu vakuové vaničky. Horní bílé tlačítko slouží k rychlému
povolení podtlaku. Asi třívteřinovým podržením kteréhokoliv ze dvou růžových tlačítek dojde k vypnutí spuštěné
funkce pomůcky. Obě růžová tlačítka při svém zapnutí svítí modře. 

Vakuová pumpa má i cestovní zámek. Ten zapnete i vypnete tak, že současně podržíte obě růžová tlačítka po dobu
cca 3 sekund, dokud se pod nimi nerozbliká modrá dioda.

Sací programy

Celkem 3 sací programy rozmazlí vulvu pokaždé, kdy dostanete chuť na procítěnější hrátky.

1. Nejnižší intenzita sání
2. Středně silná intenzita sání
3. Nejsilnější intenzita sání
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Vibrační programy

Sedm vibračních programů zpestří předehru i masturbaci.

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity
3. Klasická vibrace vysoké intenzity
4. „Túrování motoru“ – postupně se zesilující a zrychlující pulzní vibrace
5. Středně dlouhé a rychlé pulzování
6. Krátké a rychlé pulzování 
7. Tři krátké pulzy vystřídá jeden dlouhý

Voděodolnost

Vakuová pumpa je voděodolná, proto ji po hrátkách snadno očistíte. Do vany plné vody ani do sprchového koutu si ji
ale raději neberte. Do zdířky na nabíjení by mohla zatéct voda a tím hračku poškodit. 

Design a tvar

Minimalistický design vakuové pumpy působí moderně. Díky svému tvaru hračka vypadá trochu jako naběračka.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť se dobře drží v ruce a vakuový zvon pěkně přiléhá k tělu. Pomůcku proto využijete při
předehře a dámy ji zapojí i do své masturbace. Celkově patří vakuová pumpa Pink & White k menším pomůckám,
které snadno zabalíte do každého kufru na dovolenou.

Materiál

Pomůcka se vyrábí z pevného ABS plastu, který odolá i tomu nejsilnějšímu podtlaku. Růžové těsnění lemující okraje
průhledné vakuové vaničky tvoří hedvábně jemný silikon, který po nalubrikování pevně přilne k tělu.

Barva

Něžná a elegantní kombinace bílé a růžové barvy působí luxusně a žensky. Dámy proto vyzve k experimentování a
posunování vlastních hranic rozkoše.

Rozměry

Díky svým kompaktním rozměrům se vakuová pumpa dobře drží v ruce a její menší vanička bude vyhovovat štíhlým
ženám.

Celková délka: 23,5 cm
Délka rukojeti: 14,5 cm
Rozměry vakuového kalíšku: 6,5 cm x 9,5 cm
Hmotnost: 109 g
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