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Haszálati útmutató – Bathmate péniszpumpához: 

Köszönjük, hogy a Bathmate péniszpumpát választotta.  

Azért tervezték ezt a terméket, hogy önnek hosszú éveken át megbízhatóan működjön. Ez a termék több mint 10 év 

mérnöki tervezőmunkának és több mint 60 év felhalmozódott tervezési szakértelemnek és tapasztalatnak 

köszönhető, mely rendkívül magas színvonalú gyártási minőséget eredményezett. 

Kérjük, szánjon pár percet a használati útmutató elolvasására. 

Biztonsági leírás: kérjük, olvassa el figyelmesen és teljes terjedelmében a használati kézikönyvet, mielőtt használatba 

venné a Bathmate pumpát. 

- Az Ön higiéniája érdekében, ne engedje használni másnak ezt a terméket. Használatba vétel előtt a 

készüléket alaposan tisztítsa meg, akár a Bathmate tisztító tabletta segítségével. 

- Ne használja a terméket különös helyzetekben, amik nagy figyelmet igényelnek (pl. vezetés).  Gyermekektől 

elzárva tartsa a készüléket! 

- Mindig szárítsa meg a pumpát és tárolja szobahőmérsékleten. 

- Tárolja biztonságos helyen, nehogy leessen valamilyen kemény burkolatra, padlóra. 

- „Helytelen használat” azt jelenti, hogy Bathmate-t nem az itt leírtaknak és utasításoknak, vagy a 

körülményeknek megfelelően használta. 

A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért gyermekek elől alaposan elzárva tartandó! 

Kérjük, olvassa el az utasításokat és az esetleges mellékhatások elkerülése érdekében, a termék használata előtt 

konzultáljon orvosával. A konzultáció különösen ajánlott a szív- és tüdőbetegség, magas vérnyomás, stroke 

(szélütés), epilepszia vagy Convulsing zavar, húgyúti betegségek és tünetek, mint például vese, húgyhólyag, here 

vagy péniszproblémák és kezeletlen cukorbetegség esetén.  

Bárki, aki mellékhatást vesz észre a termék használata közben, azonnal hagyja abba a termék használatát és 

konzultáljon orvosával. 

 Hercules Specifikáció: 

Súlya:  
Hossza:  
Max. pénisz kerülete: 
Max. pénisz hossza:  
Használat időtartama:  
Maximum használati száma:  
Max vákuum levegővel:  
Max vákuum vízzel: 

250 g 
296 mm 
46 mm 
200mm 
20 perc 
egyszer egy nap 
-0.17 bar 
-0.40 bar 

 
Anyaga: kiváló minőségű polikarbonát, bőrbarát gumi és rozsdamentes acél. 
 
CE megfelelőségi nyilatkozat:  
Ez a készülék megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 89/336/EK irányelveknek. 
 A nyilatkozat megtalálható az internetes oldalon, www.bathmate.eu. 
 
A termék életciklusának végén: Ártalmatlanítása előtt, kérjük, tartsa be az adott ország vonatkozó előírásait! 
 
Zöld Nyilatkozat:  
A Bathmate terméket kiváló minőségű anyagokból gyártották és fejlesztették ki és ezúton kérjük Öntől, hogy a 
termék életciklusának végén dobja ki a készüléket a helyi újrahasznosító gyűjtőhelyen elkülönítetten a normál 
hulladékoktól. Ez segít, hogy megvédje a környezetet, amelyben mindannyian élünk. 
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Használata: 

Miután kibontotta a terméket és megtisztította, máris használatba veheti a terméket.  

Először is szánjon rá időt, ha siet, inkább halassza el a pumpa használatát. Zuhany alatt, vagy kádban tudja 

kényelmesen használni. Tusoljon le, majd vegye kézbe a terméket. A pénisznek nem kell merev állapotban lennie.  

A Bathmate® használata a fürdőkádban: 

1. Engedjen vizet a fürdőkádba. 

2. Feküdjön a kád vízbe, nyomja a Bathmate®-et is a víz alá, amíg meg nem telik vízzel, majd a víz alatt helyezze 

bele a péniszét a hengerbe. 

3. Nyomja a Bathmate®-et többször pénisze tövére, amíg vákuum nem keletkezik, melynek következtében 

érezni fogja a kialakuló nyomást (szívást). A felesleges víz elkezd kifolyni a Bathmate® csúcsán lévő 

kiegyenlítő szelepen keresztül. Pumpáljon párat, amíg már nem folyik ki több víz a kiegyenlítő szelepen. 

Ekkor az intenzív szívóhatásnak köszönhetően pénisze megtelik vérrel és megnövekszik. 

4. Ezt követően dőljön hátra és csak pihenjen 5 percig. Ha már nem tudja tovább pumpálni a Bathmate®-et, 

akkor elérte az optimális nyomást. 
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5. Kb. 5 percenként próbáljon meg újra pumpálni. Amint pénisze a pumpálás hatására növekedni kezd, 

fokozatosan kiszorítja a felesleges vizet a Bathmate® tetején, a szelepen keresztül. Ügyeljen arra, hogy 

mindig lesz egy olyan pont, amikor már nem tudja tovább pumpálni a készüléket. (Ez az a fázis az, amikor 

már nem jön ki több víz a szelepen keresztül,  a pumpálás ellenére sem.) Majd ismét pumpáljon az optimális 

vákuum eléréséhez, amikor az szükséges.  

6. Ha úgy érzi, túl nagy a nyomás, egy kicsit engedjen a kiegyenlítő szelepen a Bathmate® tetején. Így a nyomás 

csökkenni fog. 

7. Kb. 20 perc után engedje ki a vizet a Bathmate® tetején lévő kiegyenlítő szelep segítségével. Álljon fel a 

fürdőkádban, hogy közvetlenül lássa az eredményt, a vérrel megtelt péniszét, ahogy természetesen 

megnövekedett. Nem lesz csalódott! 

8. Gyakorlatonként maximum 20 percet javaslunk. Naponta csak egyszer használja a készüléket. 

A Bathmate® használható a zuhanyzóban is! Íme, hogyan... 

1. Töltse fel a Bathmate®-et vízzel. 

2. Tartsa meg a Bathmate® alját a szelepnél, hogy a víz ne folyjon ki belőle. 

3. Helyezze a péniszét a Bathmate®-be, és húzza a pénisz töve felé, hogy vákuum keletkezzen. 

4. Folytassa a zuhanyzást, engedje el a Bathmate®-et. Pumpáljon tovább a nagyobb nyomás eléréséhez, ha 

szükséges 

5. kb. 15-20 perc után nyomja meg a kiegyenlítő szelepet a Bathmate® végén a nyomás megszüntetéséhez. 

6. Folytassa a zuhanyzást, és élvezze új, megedzett, megnövelt péniszét 


