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Automatická vibrační pumpa na vaginu, klitoris a
bradavky Multiple Euphoria

Údržba

Údržbu voděodolné vakuové pumpy s odnímatelnými silikonovými těsněními
zvládnete levou zadní. Přes i po použití odpojte vakuovou vaničku od rukojeti a
pořádně ji umyjte pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku
všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si pouhým okem
nevšimli. Nakonec hračku osušte ručníkem a suchou ji uložte zpátky do
originálního obalu nebo textilního pytlíku. Všechny erotické pomůcky skladujte
odděleně, aby se jejich různorodé materiály nedotýkaly a tím se vzájemně
neničily. 

Nabíjení

Výrobce posílá vakuovou pumpu cca z 1/2 nabitou. Přesto doporučujeme, abyste pomůcku 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 na spodní hraně rukojeti, pod ovládacími tlačítky.  Druhý konec
kabelu pak připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení bliká modrá
kontrolka pod ovládacími tlačítky. Po nabití zůstane dioda svítit. Nabíjení trvá cca 120 minut, po kterých zvládne
vakuová pumpa sát cca 1 hodinu vkuse při maximální intenzivtě vibrací i sání.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Sání zapnete krátkým stisknutím fialového ovládacího tlačítka se symbolem
větráku. Jeho opětovným krátkým zmáčknutím se proklikáte všemi sacími režimy. Sání vypnete podržením
ovládacího tlačítka po dobu cca 3 sekund.

Vibrace spustíte krátkým zmáčknutím fialového ovládacího tlačítka se symbolem vlnovky. Pro změnu vibračního
programu stiskněte tlačítko znovu. Abyste vibrace vypnuli, podržte tlačítko po dobu cca 3 vteřin.

Bílé tlačítko slouží k uvolnění podtlaku. Dlouhým, cca tří vteřinovým stisknutím uvolníte podtlak uvnitř vakuové
vaničky.

Výrobce nezapomněl ani na šikovný cestovní zámek. Ten aktivujete i deaktivujete tak, že stisknete levé nebo pravé
fialové ovládací tlačítko a podržíte ho po dobu cca 3 vteřin, dokud nezablikají modré diody pod ovládacími tlačítky.

Sací programy

Celkem 7 sacích programů intenzivně prokrví bradavky, klitoris i celou vulvu.

1. Nejnižší intenzita sání
2. Středně nejnižší intenzita sání
3. Střední intenzita sání
4. Středně vyšší intenzita sání
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5. Vyšší intenzita sání
6. Vysoká intenzita sání
7. Nejvyšší intenzita sání

Vibrační programy

Celkem 7 vibračních programů okoření podtlakové hrátky.

1. Klasické vibrace nízké intenzity
2. Klasické vibrace střední intenzity 
3. Klasické vibrace vysoké intenzity 
4. Postupně vzrůstající pulzní vibrace
5. Středně rychlá pulzní vibrace
6. Rychlá pulzní vibrace
7. Tři krátké pulzy vystřídá jeden dlouhý

Voděodolnost

Vakuová pumpa je voděodolná. Po použití ji proto jednoduše opláchněte pod tekoucí vodou a osušte. Pro podvodní
hrátky ve vaně se ale nehodí, protože by do její nabíjecí dírky mohla natéct voda a poškodit motorek.

Design a tvar

Moderní design vakuové pumpy v minimalistickém stylu vypadá nadčasově. Svým tvarem pomůcka připomíná trochu
naběračku. Dlouhá ergonomická rukojeť hezky padne do ruky a jednotlivé vakuové vaničky a baňky dobře přiléhají k
tělu. Hračku využijete při předehře před sexem nebo masturbací. Díky kompaktním rozměrům ji schováte do každého
šuplíku slasti i do kufru na dovolenou. Vakuovou pumpu Multiple Euphoria tak můžete mít neustále po ruce.

Materiál

Vakuová pumpa se vyrábí z pevného a odolného ABS plastu. Fialová těsnění z kvalitního silikonového materiálu zase
snadno přilnou k tělu.

Barva

Elegantní bílé provedení s fialovými detaily působí moderně a žensky. Vyvolá ve vás touhu po objevování nových
slastí.

Rozměry

Díky svým kompaktním rozměrům se vakuová pumpa dobře drží v ruce.

Celková délka rukojeti: 16,5 cm
Rozměry velkého vakuového kalíšku: 7,8 x 11 cm
Rozměry malého vakuového kalíšku: 7 x 10 cm
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Rozměry vakuového kalíšku na bradavky: 5 x 6,6 cm
Průměr vakuového kalíšku na klitoris: 3 cm
Hmotnost rukojeti: 114 g
Hmotnost velkého vakuového kalíšku: 52 g
Hmotnost malého vakuového kalíšku: 43 g
Hmotnost vakuového kalíšku na bradavky: 21 g
Hmotnost vakuového kalíšku na klitoris: 12 g
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