
Handleiding Handpomp

Inhoud van het pakket
• Handpomp 
• Cilinder 
• Conus
• 2 Rubberen maatringen 
• 4 Elastische drukringen 

Voorbereiding
Scheer het overtollige schaamhaar rond de basis van uw penis weg, dit zorgt ervoor dat er een 
betere vacuüm situatie gecreëerd kan worden. Gebruik altijd een goed glijmiddel om de pomp 
beter om de penis te kunnen schuiven. 

Wanneer u de pomp alleen wilt gebruiken voor penisvergroting en niet als erectiepomp dan kunt u 
de stappen 2 en 6 overslaan. 

Stap 1: De cilinder en de conus
Pak de cilinder en de conus en bevestig beide onderdelen op elkaar.

Stap 2:  Elastische drukringen
Bekijk aan de hand van de grootte van uw penis welke elastische drukring het beste om de stam 
van uw penis heen past. Schuif deze drukring vervolgens om de conus heen en bevestig deze om 
de cilinder heen. De elastische drukring zal er wanneer u klaar bent met pompen ervoor zorgen dat
uw penis wordt afgebonden. 

Stap 3: Rubberen maatringen 
Verwijder de conus wanneer deze nog om de cilinder zit. Bekijk welke rubberen maatring het beste
bij het formaat van uw penis past en plaats deze om de cilinder heen. De rubberen maatringen 
waarborgen de vacuümsituatie in de cilinder. 

Stap 4: Handpomp en slang bevestigen
Bevestig nu de slang aan de cilinder en vervolgens de handpomp aan de slang. 

Stap 5: Pomp
Wij adviseren u eerst te oefenen met pompen op uw hand. Plaats hiervoor de cilinder op uw 
handpalm en knijp in de handpomp. U zult nu druk voelen van het vacuümpompen. Wanneer dit 
niet het geval is kunt u uw hand iets rond bewegen om te pomp beter te bevestigen. Om de 
vacuümsituatie weer weg te halen trekt u het witte hendeltje onder aan de pomp naar u toe. 

Wanneer overtollig schaamhaar is verwijderd en de penis goed is ingesmeerd met glijmiddel kunt 
u de cilinder om de penis schuiven en voorzichtig heen en weer schuiven waardoor een luchtdichte
verzegeling ontstaat. 



U kunt het beste pompen wanneer u staat. Controleer nog een keer of alles goed zit voordat u 
daadwerkelijk begint met pompen. Kijk goed of de testikels niet in de cilinder zitten. 

Pomp langzaam 3 keer en laat vervolgens het bloed langzaam naar de penis stromen. Herhaal dit 
vervolgens 10 keer met korte tussen pauzes van 10 seconden. 

Voer het pompen langzaam en rustig uit en neem hier uitgebreid te tijd voor. Stop met pompen 
wanneer het pijn doet, dit is niet de bedoeling. 

Stap 6: Afbinden 
Wanneer het moment van erectie is bereikt schuift u de elastische drukring van de cilinder af naar 
u toe over uw penis heen. Op deze manier wordt voorkomen dat het bloed wegloopt uit de penis 
en zorgt ervoor dat de penis stijf blijft. De elastische drukring mag maximaal 30 minuten blijven 
zitten. 

Het kan zijn dat het niet direct lukt een erectie te krijgen met behulp van de pomp. Dit komt omdat
de bloedvaten van de penis niet gewend zijn aan dit proces. Wanneer u een aantal keer oefent zult
u zien dat het lukt. 

Voor een uitgebreidere handleiding met foto's, verwijzen wij u naar de website


