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 Efri hluti pumpunnar  
 
 
 
 Gúmmíhringur 
Tegund gúmmíhrings sem sýnd er hér er af US gerðinni  

  



 
Smurðu sleipiefni á gúmmíhringinn  

áður en þú setur hann á keiluna.  



 
 
 
 
 
 
 

Ýttu gúmmíhringnum niður á breiðari hluta 
hólksins (keiluhringinn) . 



 
 
 
 
 

 Pumpan er tilbúin til notkunar. 



 
 
 
 
 
 

Rétt staðsetning gúmmíhrings  
á keiluhringnum. 



Smurðu sleipiefni á keiluhringinn, að 
innanverðu,  

sem snýr að líkamanum. 



Þrýstu Active Erection System hólknum að 
kviðnum og byrjaðu að pumpa með því að  

ýta á + hnappinn. 
 
 
 
 
 
 

  ekkert loft ætti að komast inn í hólkinn sem 
fær núna undirþrýsting  



 
 

Limurinn fyllist af blóði,  
hann stækkar og nær risi.  

 
 



Risi er náð.  



Á meðan mótor pumpunnar er enn í gangi 
þrýstu keiluhringnum með gúmmíhringnum á 

þétt að reðurrótinni. Skildu gúmmíhringinn eftir 
á reðurrótinni. Taktu svo Active Erection 

pumpuna af limnum og slökktu á mótornum 
með því að ýta á  -  hnappinn.  



 
Núna er risi náð og gúmmíhringurinn er á 

réttum stað.  
Á meðan gúmmíhringurinn er á er hægt að 

hafa samfarir að vild í allt að 30 mínútur. 



Að loknum samförum er togað báðum  
megin í höldurnar á gúmmíhringnum og  

blóðið rennur þá til baka til líkamans. 
 

Tegund gúmmíhrings sem sýnd er hér er af US gerðinni.  

 



Gúmmíhringurinn er tekin af limnum.  
Gúmmíhringinn er hægt að nota endurtekið.   



Mikilvægt!!!  
 

Gúmmíhringurinn má aldrei vera lengur en 
30.mín. Á limnum.  

Ekki sofna með gúmmíhringinn á limnum.  
Hafðu samband við heilbrigðisstarfsfólk ef þú 

hefur einhverjar spurningar. 
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