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Análny vibrátor Anal Bulldozer

Údržba

Údržbu vodeodolného vibrátora zvládnete aj potme. Pred aj po análnych hrátkach ho poriadne
namydlite, opláchnite pod tečúcou vodou a osušte jemným uterákom. Dajte si ale pozor, aby
vám voda nezatiekla do ovládacej časti s batériami. Rukoväť stačí utrieť vlhkou handričkou.
Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod
mikroskopom. Suchý vibrátor uložte do originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby na
seba rôznorodé materiály nemohli chemicky pôsobiť a poškodiť sa.

Nabíjanie

Pomôcku poháňa štyri mikrotužkové AAA batérie, ktoré si musíte dokúpiť. Do vibrátora ich
vložíte tak, že odskrutkujete spodnú časť rukoväte pod ovládacími tlačidlami. Tú potom po
vložení batérií do zásobníka naskrutkujte zase späť. Dĺžka výkonu vibrátora závisí na kvalite
použitých batérií. Nám vydržal vibrovať cca 4 hodiny.

Pri testovaní sme zistili, že musíte pri odkrútení rukoväte použiť trochu väčšiu silu. S každou
ďalšou výmenou batérií sa ale závit vychodí, takže odskrutkovanie krytky zvládnete ľavou
zadnou.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou štyroch tlačidiel sa rýchlo naučíte. Krátkym stlačením tlačidla „ON +“ vibrátor
zapnete. Pre vypnutie pomôcky dlhší čas podržte tlačidlo „OFF –“.

Vibračné programy prepínate krátkymi stlačeniami pomocou tlačidiel so znakom šípok. S tlačidlom so šípkou, ktorá
ukazuje smer vpravo, posúvate stimulačné módy dopredu, tlačidlom so šípkou vľavo programy vraciate späť. Vibrátor
nemá cyklické ovládanie vibračných módov, preto sa nemusíte zložito preklikávať celou ponukou režimov.

Krátkymi stlačeniami tlačidla „OFF –“ znižujete intenzitu vibrácií, tlačidlom „ON +“ zase silu vibrácií zvyšujete.

Vibračné programy

Stimuláciu citlivých análnych alebo vaginálnych stien zaistí 10 vibračných programov, ktoré si vychutnáte v štyroch
intenzitách.

1. Klasická vibrácia silná intenzita
2. Rytmické striedanie krátkych a dlhších pulzov
3. Dva dlhšie, jeden dlhý a dva kratšie pulzy
4. Jeden dlhý a tri krátke pulzy strieda krátka pauza
5. Rýchla pulzná vibrácia
6. Striedanie dlhých a krátkych pulzov
7. Rýchly tlkot srdca
8. Rýchle striedanie dlhých pulzov v hornom a spodnom motorku
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9. Klasická vibrácia silnejšia intenzita (spodný motorček)
10. Klasická vibrácia stredná intenzita (motorček pri žalude)

Vodeodolnosť

Análny vibrátor má vodeodolnú úpravu, ktorá uľahčí očistu po hrátkach. Do vane si ale pomôcku vziať nemôžete. Do
zásobníka na batérie by totiž mohla zatiecť voda a tým pomôcku zničiť.

Dizajn a tvar

Análny vibrátor pôsobí majestátnym dojmom av regáli s erotickými hračkami ho neprehliadnete. Svojím tvarom nám
hračka pripomína obušok. Autenticky tvarovaný žaluď a výrazné žilkovanie evokuje penis, preto vibrátor poteší
hlavne milovníkov realistických pomôcok. Vďaka robustnej vrúbkovanej rukoväti s protišmykovou úpravou sa hračka
dobre drží v ruke a uľahčuje manipuláciu a zavádzanie vibrátora do análika alebo vagíny.

Materiál

Kvalitný PVC materiál bez ftalátov si obľúbite pre jeho odolnosť, pevnosť a hladký povrch, ktorý oceníte aj pri rýchlej
údržbe. Telo vibrátora v prostrednej časti pruží, takže sa prispôsobí anatómii tela. Ovládací panel s tlačidlami je
vyrobený z pevného ABS plastu. Pogumovaná rukoväť s protišmykovou úpravou odolá pevnému stlačeniu ruky aj
poriadnej divočine.

Farba

Magická čierna farba evokuje tajomno a zmyselnosť. Prebudí vo vás chuť na posúvanie hraníc a borenie limitov.
Čierny odtieň je u análnych hračiek obľúbený aj pre svoju praktickosť.

Rozmery

Vibrátor Anal Bulldozer patrí do rúk skúsených análnych hráčov, ktorí si potrpia na hlboké zaplnenie.

Celková dĺžka vibrátora: 35,2 cm
Použiteľná dĺžka vibrátora: 22 cm
Priemer vibrátora v najširšej časti: 5 cm
Dĺžka rukoväte: 12 cm
Priemer rukoväte: 4 cm
Hmotnosť: 622 g
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