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Návod na použitı́ automatická vakuová pumpa Dorcel 

Vakuová pumpa Dorcel byla speciálně navržena s vysoce výkonnou sací silou se čtyřmi sacími 
úrovněmi. Okamžitě zvětší váš penis pouhým stisknutím tlačítka. Vakuová pumpa byla vyvinuta jako 
bezpečná a cenově dostupná alternativa k drahým léčebným procedurám a tabletám. 

Specifikace 

moderní design, 
dobíjitelná pomocí přiloženého USB kabalu, 
velmi silná sací síla, 
4 úrovně sání, 
3 hodiny nabíjení = 50 min potěšení, 
odolná proti stříkající vodě, 
2 průhledné manžety 
snadná na údržbu. 

Ovládánı́ 

Vakuová pumpa se ovládá třemi tlačítky. Stiskem horního tlačítka (Valve) uvolníte vakuum. Stiskem 
tlačítka M+ se zapíná a dalším stiskem si můžete vybrat ze čtyř úrovní sání. Tlačítkem M – dojde ke 
snížení úrovně, dokud se nevypne. Jakou úroveň máte zrovna vybranou můžete vidět nad tlačítky, 
kde se zobrazuje modře podsvícená vámi zvolená úroveň. 

Jak použıv́at vakuovou pumpu 

Nejprve z válce sundáme manžetu. Na manžetu nejprve naneseme lubriakční gel na vodní bázi. Bez 
gelu je nasunutí bolestivé. 

1. Manžetu uchopíme obouručmo a roztáhneme tak, abychom ji mohli nasunout na neztopořený, 
popř. mírně ztopořený penis. 

2. Manžetu nasuneme co nejvíce ke koření. 
3. Nasadíme samotný válec na manžetu a zmáčkneme tlačítko M+. 
4. K uvolnění většího tlaku slouží tlačítko "Valve". 
 

Vakuová pumpa pro muže neslouží k dosažení orgasmu, ale k dosažení kvalitnější erekce a zlepšení 
citlivosti penisu. 

Manžetu lze nahradit erekčním kroužkem, pak je nutné válec přitisknout k tělu, aby bylo možné 
vytvořit podtlak. 

Upozorněnı́ 

Pro příjemné a bezpečné používání doporučujme používat pouze lubrikační gely na vodní bázi.  
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Tento produkt není určen pro děti.  

Cištěnı́, skladovánı́ a bezpečnost 

Před a po každém použití produkt důkladně vyčistěte. Můžete použít teplou vodu a antibakteriální 
mýdlo. Nakonec vysušte ručníkem, který nepouští chlupy. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi 
alkoholu nebo acetonu. 

Nenechávejte na přímém slunečním záření. Také je zakázáno vystavovat produkty vysokým 
teplotám. Uchovávejte na čistém a suchém místě, skladujte odděleně od ostatních produktů z jiných 
materiálů.  

Doporučené příslušenství: 

Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml 

Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml 
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