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Automatická hlavice k vakuovým pumpám Rose Gold

Údržba

Údržbu voděodolné hlavice zvládnete levou zadní. Případné nečistoty otřete
jemným hadříkem nebo vlhčeným ubrouskem. Suchou pomůcku pak uložte do
originální krabičky nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkala ostatních hraček
v šuplíku. Různorodé materiály na sebe mechanicky i chemicky působí a
můžou se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale
dobijte do plna. Prodloužíte tím životnost akumulátoru. Hlavice se dobíjí pomocí
USB kabelu. Užší konektor zastrčte do zdířky pro nabíjení, kterou najdete na
zadní straně hlavice. Opačný konec kabelu pak zapojte do adaptéru pro mobilní
telefon nebo do powerbanky.

V průběhu nabíjení trvajícím 120 min rytmicky problikává modrá dioda, která
po dobití hlavice zůstane svítit. Pak hlavice vydrží v provozu cca 2 hodiny.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí tří tlačítek se rychle naučíte. Hlavici zapnete i vypnete delším podržením horního
ovládacího tlačítka s typickým znakem „power“. Zapnutou pomůcku poznáte podle rozsvícené modré diody, kterou
uvidíte nad ovládacím panelem, ve špičce rukojeti.

Přednastavené tlakové režimy přepínáte krátkými stisky prostředního tlačítka označeného symbolem kostičky se
šipkami. Programy na sebe navazují cyklicky. To znamená, že se po přepnutí posledního třetího programu vrátíte
zase k tomu prvnímu.

Proces nasávání kdykoliv přerušíte krátkým stisknutím hlavního ovládacího tlačítka „power“. Podtlak z
pumpy vypustíte zmáčknutím spodního tlačítka se znakem mráčku. Automatická hlavice zůstane v pohotovostním
režimu (dioda pořád modře svítí) a můžete znovu zapnout první sací režim.

Voděodolnost

Automatická hlavice má voděodolnou úpravu, která vám usnadní údržbu. Do vany si ale pomůcku neberte, protože
by do dobíjecí zdířky zatekla voda.

Design a tvar

Pomůcka působí reprezentativním a nadčasovým dojmem. Svým tvarem nám trochu připomíná patronu. Na přední
straně hlavice najdete ovládací panel se třemi přehledně označenými tlačítky. Pomyslná rukojeť v kompaktní velikosti
se dobře drží v ruce a usnadňuje tak manipulaci s vakuovou pumpou. Tu ke kompresoru napojíte pomocí redukce
(nástrčné rychlospojky s těsněním) ve spodní části hlavice.
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Materiál

Automatická hlavice je vyrobená z kvalitního ABS plastu, který jí propůjčuje pevnost a dlouhou životnost. Díky
lehkému plastovému materiálu se pomůcka nepronese v ruce.

Barva

Elegantní odstín růžového zlata ve vás umocní pocit luxusu.

Rozměry

Díky kompaktní velikosti hlavice dobře padne do mužské i ženské dlaně.

Celková délka: 10,8 cm
Průměr v nejširší části: 6,3 cm
Průměr v nejužší části: 3 cm
Délka nástrčné redukce: 1 cm
Hmotnost: 150 g
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