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Návod na obsluhu vakuová vodní pumpa 
Bathmate 

Vakuová pumpa vodní Bathmate, která využívá tlaku vody, každému muži umožní zvětšení 
penisu a zlepšení jeho sexuální života. Bathmate doporučujeme používat ve vaně nebo sprchovém 
koutě 15 - 20 minut denně po dobu 6 týdnů. Po této době bude Váš penis mnohem delší, silnější a 
zdravější. Výsledky budou viditelné po celý život! 
 

Opatření 

Přečtěte si následující bezpečnostní opatření před použitím tohoto přístroje. 
 
Protože výrobek způsobuje sexuální vzrušení se zvýšenou aktivitou srdce a dýchání, osoba s 
některou se srdečním nebo plicním onemocnění se před použitím musí poradit se svým lékařem. 
 
Osoba se dále musí poradit s lékařem, pokud: 
má vysoký krevní tlak, 
prodělala mrtvici, 
má epilepsii, 
má nemoci pohlavních orgánů močových cest např. ledvin, močového měchýře, varlat a problémy 
s penisem, 
je nekontrolovaným diabetem. 
 
Intenzivní čerpání může vytvořit sání příliš rychle, a to může způsobit zčervenání, skvrny a známky 
podlitin. To ale může být odstraněno nebo zmírněno vytvořením pomalejšího sacího tlaku při 
používání Bathmate. 
 
Je třeba se vyhnout nesprávnému použití výrobku, vakuovou pumpu Bathmate používejte pouze 
k účelu, k němuž je určena. 
 
Výrobek je určen pouze pro jednoho uživatele. Sdílení produktu může vést k šíření sexuálně 
přenosných infekcí. Dále je potřeba dodržovat správně čištění vakuové pumpy Bathmate. 
 
Pokud máte různé formy impotence, je důležité si přečíst následující: 
 
Impotence / léčba erekční dysfunkce může skrývat různé příčiny. Ty mohou zahrnovat cukrovku, 
srdeční choroby, roztroušenou sklerózu, cirhózu jater, chronické selhání ledvin nebo užívání drog a 
alkoholu. Měli byste se poradit se svým lékařem o příčině vašich potíží před použitím vakuové 
pumpy Bathmate. 
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Na penis a ochlupení by se měl před použitím používat lubrikační gel, aby se zabránilo podráždění 
pokožky. Oholené ochlupení umožní lepší utěsnění při použití Bathmate. Používejte pouze ve vodě 
rozpustné oleje. Vakuová pumpa Bathmate může být použita i jako zdravotnické zařízení k 
udržování optimálního zdraví penisu a zároveň může pomoci při určitých onemocnění, jako 
impotence. 
 

Varování 

Vakuová pumpa Bathmate by neměla být používána déle než 20 minut v kuse a neměla by být 
znovu aplikována do 4 hodin po posledním užití, častějším používáním zvyšujete riziko poranění 
penisu. Neusněte při používání Bathmate. Nepoužívejte Bathmate pod vlivem alkoholu nebo drog, 
protože takové užívání může poškodit nejen uživatele, ale je zde zvyšující se riziko poranění penisu. 
 
Muži s poruchou krvácení nebo leukémií se musí poradit svým lékařem před použitím. Použití 
Bathmate nemusí být bezpečné pro muže, kteří cítí bolest v oblasti kolem šourku a penisu, protože 
pokud se vakuová pumpa správně používá, žádné potíže se nevyskytují. Osoby trpící cukrovkou 
mohou mít sníženou schopnost vnímat bolest, takže se musí poradit se svým lékařem před použitím. 
Při použití vakuové pumpy Bathmate musíte plně využít své ruce, abyste pumpu bezpečně 
používali. Pokud nemáte dostatek síly v rukách, nemusíte být schopen uvolnit tlak, když jste 
dokončili použití s Bathmate.  
 

Účel vakuové pumpy 

Vakuová pumpa Bathmate zachovává optimální zdraví penisu pomocí vody a bezpečné úrovně 
podtlaku. Bathmate může pomoci mužům, kteří trpí erekční dysfunkcí. Nepřekračujte maximální 
délku použití 20 minut. Před použitím Bathmate si přečtěte pokyny a všechna varování a rizika 
spojená s jejím použitím. 
 

Podmínky použití 

Vakuovou pumpu Bathmate používejte pouze pro zamýšlené použití. Nepoužívejte Bathmate na 
veřejném místě, před dětmi, nebo v místě, které by mohlo být ustaveno jako nezákonné, nemorální 
a nebezpečné. 
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Jak používat vakuovou pumpu Bathmate 

1. Použití ve vaně 
• Naplňte vanu teplou vodu tak, aby Vám byla do pasu, když sedíte. 
• Sedněte si do vany a vyčkejte cca 5 minut, aby se oblast penisu a varlat dostatečně 

zahřála. 
• Uvolněte penis mírnou předehrou a masáží. 
• Vložte vakuovou pumpu do vody a naplňte jí vodou, odstraňte veškerý vzduch z komory 

nakloněním směrem nahoru. 
• Vložte penis do Bathmate a přitiskněte jí k sobě. Tím se vytvoří uvnitř Bathmate 

vakuum. Několikrát (4 - 5 krát) přitiskněte Bathmate k sobě - tím se uvnitř vytvoří 
ideální tlak a odstraní se nadbytečný vzduch. 

• Každých pár minut opakujte tento postup pro dosažení růstu penisu - přitiskněte 
vakuovou pumpu k sobě, čímž dojde ke zvýšení podtlaku a zbavení se přebytečné vody. 
Pokud Bathmate již nemůžete k sobě více přitisknout, znamená to, že jste dosáhli 
optimálního podtlaku. Použijte přípravek rozumně, pomalu a pouze pro zamýšlené 
použití. 

• Pokud je podtlak příliš silný, zatlačte na ventil, který je umístěn na konci vakuové 
pumpy. Po 20 minutách stiskněte ventil k uvolnění podtlaku a odstraňte Bathmate.  

 
2. Použití ve sprše 

• Pusťte sprchu a sprchujte se pár minut teplou vodou, aby se vaše tělo přizpůsobilo 
změně teploty. 

• Uvolněte penis mírnou předehrou, poté si vezměte Bathmate a utěsněte ventil na konci 
zařízení tak, aby nemohla unikat voda. Naplňte Bathmate až po okraj vodou. 

• Když je Bathmate naplněna vodou, vložte do ní penis a přitiskněte jí k sobě. Tím se 
vytvoří uvnitř Bathmate vakuum. Několikrát (4 - 5 krát) přitiskněte Bathmate k sobě - 
tím se uvnitř vytvoří ideální tlak a odstraní se nadbytečný vzduch. 

• Každých pár minut opakujte tento postup pro dosažení růstu penisu - přitiskněte 
vakuovou pumpu k sobě, čímž dojde ke zvýšení podtlaku a zbavení se přebytečné vody. 
Pokud Bathmate již nemůžete k sobě více přitisknout, znamená to, že jste dosáhli 
optimálního podtlaku. Použijte přípravek rozumně, pomalu a pouze pro zamýšlené 
použití. 

• Pokud je podtlak příliš silný, zatlačte na ventil, který je umístěn na konci vakuové 
pumpy. Po 20 minutách stiskněte ventil k uvolnění podtlaku a odstraňte Bathmate.  

  



 

 
4 

Čištění 

Před a po použití umyjte Bathmate horkou mýdlovou vodou a opláchněte. Při vyplachování držte 
Bathmate vzhůru nohama a stiskněte tlačítko ventilu, takže vakuová pumpa bude otevřena pod 
tekoucí vodou – řádně vypláchněte, nenechávejte žádné zbytky mýdla nebo chlupů, mohlo by to 
ohrozit těsnění při používání.  
 
Pokud je problém v těsnění ventilu hlavy, čepičku ventilku lze odstranit pomocí plochého 
šroubováku. To by ale mělo být provedeno pouze v případě potřeby. 
 
Ideální je si ke každé vakuové pumpě Bathmate dokoupit sterilizační tablety Bathmate a čistící sadu 
pro Bathmate. 
 

 

Skladování 

Doporučujeme čištění Bathmate před a po použití. Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého 
slunečního záření. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Dementi 
 
Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Ani firma Bathmate, ani 
distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo 
k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulace.  
 
Distributor pro Českou a Slovenskou republiku: 
Acebiz s.r.o. – velkoobchod a maloobchod 
Třída T.G. Masaryka 1076, 293 01 Mladá Boleslav 
Zákaznická linka: 844 300 900 
E-mail: info@sexshopik.cz; info@acebiz.cz 
 
Kompletní sortiment naleznete v internetovém obchodě: www.sexshopik.cz 


