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Vakuová pumpa MAXMAN – chytrá a dobíjecí

Údržba

Voděodolnou pumpu můžete umýt teplou vodou s mýdlem. Vyhněte se otvoru na nabíječku,
aby tam nenatekla voda. Pokud chcete být v umývání důkladnější, zkuste použít dezinfekci na
erotické pomůcky. Tu nastříkejte na pumpu, nechejte chvíli působit a setřete čistým hadříkem.
Potom uložte pumpu do originální krabice.

Při prvním použití si zkuste pumpu na jiné části těla, třeba na břiše nebo stehně. Zjistíte tak,
jakou silou pumpa saje. Nepřehánějte to se sáním a používejte jednou, a to maximálně
20 minut denně.

Nabíjení

Pumpa funguje na principu dobíjení vnitřního akumulátoru. Nabijte si svoji sací pumpu před
prvním použitím. My jsme ji nabíjeli cca 2 hodiny. Zapojte konektor do zdířky vedle LCD
displeje a USB koncovku do PC, notebooku, powerbanky nebo adaptéru nabíječky telefonu.
Prostě nic složitého. Při nabíjení uprostřed displeje problikuje zleva doprava červená
vodorovná čárka, dokud není pumpa úplně nabitá. Po úplném nabití se rozsvítí uprostřed
displeje tři červené čárky, dokud se pumpa neodpojí od zdroje napájení. Když baterii v pumpě
vycucnete až dno, pumpa se vypne, displej zhasne a tlak uvnitř válce se začne velmi pomalu
vracet do původního stavu. Při vybitém stavu žádné tlačítko nereaguje a pro další použití je
třeba pumpu znovu nabít.

Ovládání

Pumpa se třemi tlačítky má úplně jednoduché ovládání.

Tlačítko (ON/OFF): Stiskněte tlačítko cca 2 vteřiny a na vaší pumpě se rozsvítí LCD displej. Opětovným stiskem
pumpu vypnete a LCD displej zhasne.

Tlačítko (AIR RELEASE): Při spuštěné pumpě (motor běží, vyvíjí podtlak) funguje tlačítko jako stopka. Takže pokud
ucítíte, že podtlak je nepříjemný nebo příliš velký, tak stačí jednou stisknout toto tlačítko záchrany. Když toto tlačítko
stisknete podruhé, funguje jako napouštěcí ventil a do válce pumpy vpouští vzduch. Tlaky v okolí a válci se vyrovnají,
podtlak zmizí a vy můžete bezpečně vytáhnout svůj penis z pumpy.

Tlačítko (MODE): Prvním stiskem pumpu zapnete, ve válci začne stoupat podtlak až na maximální hodnotu 350 kPa.
Když stisknete podruhé, tak pumpu přepnete do automatického sacího režimu. V tomto režimu klesne tlak ve válci na
cca 250 kPa a pak se zase zvýší. Tlak se zvedá a klesá, velmi vzrušující pocit.

S vakuovou pumpou, stejně jako s každou výkonnou elektrickou pomůckou, doporučujeme zacházet obezřetně.
Vyhněte se podtlaku, který působí větší nebo nepříjemnou bolest. Je to známka, že není něco v pořádku. A jak na
věc? Nejdříve na konec válce připevněte těsnicí manžetu. Mlsní sloníci využijí rovnou panenskou realisticky působící
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vaginu. Nalubrikujte okraj otvoru na manžetě a nezapomeňte také na penis, hlavně žalud a okolí. Potom vložte penis
do válce a stiskněte 2× tlačítko MODE. Podtlak ve válci začne pomalu, ale efektivně stoupat až do hodnoty 250 kPa,
kde se přepne do chytré funkce sání. Kdykoliv během tohoto procesu můžete zmáčknout tlačítko AIR RELEASE a
sání zastavíte. Druhým stisknutím AIR RELEASE obnovíte normálnost, tedy vrátíte do válce zase stejný tlak, který je
i v okolí. Stiskem tlačítka MODE budete pokračovat v sání až k hodnotě 350 kPa.

Design a tvar

Vakuová pumpa ve tvaru válce s oválným LCD displejem. Takové trošku UFO.

Barva

Elegantní kombinace čirého akrylového válce na kterém je nasazená lesklá černá hlava s výrazným displejem.

Rozměry

Velikost pumpy s displejem: 30 cm
Velikost válce: 20 cm
Průměr válce: 5,8 cm
Průměr manžety: 6,3 cm
Průměr vaginy: 7,3 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

