
 

  

 

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
 

Η Αντλία κενού είναι ένα νέο προϊόν το οποίο βοηθάει ανθρώπους με 
προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας. 
Αποτελείται από τον κυρίως  μηχανισμό, τον σωλήνα, δυο πλαστικούς 
δακτυλίους, έναν κώνο ο οποίος βοηθάει να εισάγουμε το δακτυλίδι 
σιλικόνης, τέσσερα δακτυλίδια πολλαπλών χρήσεων υποαλλεργικής 
σιλικόνης και ένα μπουκαλάκι με φυτικό gel.      
 
 

 
ΒΗΜΑ 1o 
Εισάγουμε τις μπαταρίες στο μηχανισμό και κλείνουμε το 
καπάκι  όπως βλέπουμε στις  φωτογραφίες. 
(Προσοχή οι επαφές στο καπάκι να βρίσκονται από την 
ίδια πλευρά με τις μπαταρίες.)    
 
 
 
ΒΗΜΑ 2o 
Τοποθετούμε τον σωλήνα στον κυρίως μηχανισμό της 
αντλίας πιέζοντας τον ώστε να εφαρμόσει σφιχτά. 
Στη  συνέχεια τοποθετούμαι τον πρώτο πλαστικό δακτύλιο 
πιέζοντας ώστε να ενωθεί με τον σωλήνα(βλ.φωτο). 
 

 
ΒΗΜΑ 3o  
Τοποθετούμαι τον δεύτερο πλαστικό  
δακτύλιο πιέζοντας ελαφρά ώστε να 
ενωθεί με τον πρώτο (βλ.φωτο). 
 
 
 
 
ΒΗΜΑ 4o 
Τοποθετούμαι τον κώνο πιέζοντας έτσι  
ώστε να εφαρμόσει πλήρως με τον  
πλαστικό δακτύλιο. 
 
 
ΒΗΜΑ 5o 
Τώρα που έχουν ενωθεί όλα τα κομμάτια  
παίρνουμε το δακτυλίδι σιλικόνης το αλείφουμε με gel 
και στην συνέχεια το περνάμε έτσι ώστε να εφαρμόσει  

στο αυλάκι του ενός  από τους δυο πλαστικούς δακτυλίους 
(συνήθως στον πρώτο)όπως στην φωτογραφία. 
 
 
Τώρα η αντλία είναι έτοιμη προς χρήση.  
Αφού κόψουμε τις τρίχες στην περιοχή γύρω από το πέος με ένα ψαλιδάκι, βγάζουμε τον κώνο, κατόπιν 
βάζουμε λίγο τζέλ γύρω από το πέος και τοποθετούμε την αντλία στη βάση του πέους. 
Πιέζουμε το πλήκτρο (+) ώσπου η αντλία να αρχίσει να λειτουργεί, αυξομειώνουμε την ένταση πιέζοντας 
αντίστοιχα το πλήκτρο (+/-) μόλις επέλθει στύση τραβάμε το δακτυλίδι ώστε να εφαρμόσει στη βάση του 
πέους και κατόπιν πατάμε το πλήκτρο απελευθέρωσης , βγάζουμε την αντλία και την κλείνουμε πιέζοντας 
συνεχώς το πλήκτρο (-), αν νιώθουμε να μας σφίγγει  πάρα πολύ  το δακτυλίδι, το αλλάζουμε με ένα άλλο 
μεγαλύτερου διαμετρήματος  και ξεκινάμε τα βήματα  4 και 5 από την αρχή. 
Σημειωτέον δε ότι το δακτυλίδι παραμένει στη βάση του πέους καθ’ όλη τη διάρκεια της επαφής και το 
βγάζουμε αφού αυτή τελειώσει το πλένουμε και το ξαναχρησιμοποιούμε. 
 
 



 

  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

1. Το δαχτυλίδι σιλικόνης δεν πρέπει επ’ουδενη λόγο να παραμένει στο πέος πέραν τις μισής 
ώρας (30) λεπτά. 

2. Μην κοιμηθείτε με το δαχτυλίδι στο πέος. 
3. Κατά την διάρκεια του οργασμού δεν έχουμε ορατή εκσπερμάτιση διότι το δαχτυλίδι δεν 

αφήνει το σπέρμα να εξέλθει, το σπέρμα εξέρχεται μέσω της ουρήθρας, αφού βγάλουμε 

το δαχτυλίδι χωρίς να προκληθεί καμία οργανική βλάβη. 
4. Τα δαχτυλίδια πρέπει να αλλάζονται μετά από κάποιες χρήσεις. 

5. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αποθηκεύεται τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
6. Καθαρισμός των τμημάτων της συσκευής εκτός του μοτέρ γίνεται με απλό σαπούνι και 

χλιαρό νερό.                                                                                                                                        
Το μοτέρ το καθαρίζουμε με ένα στεγνό πανί.  

7. Παρέχεται εγγύηση 12 μηνών.  
  


