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Anální vibrátor Anal Bulldozer

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete i potmě. Před i po análních hrátkách ho pořádně
namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem. Dejte si ale pozor, aby
vám voda nezatekla do ovládací části s bateriemi. Rukojeť stačí otřít vlhkým hadříkem.
Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem.
Suchý vibrátor uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby na sebe různorodé
materiály nemohly chemicky působit a poškodit se.

Nabíjení

Pomůcku pohání čtyři mikrotužkové AAA baterie, které si musíte dokoupit. Do vibrátoru je
vložíte tak, že odšroubujete spodní část rukojeti pod ovládacími tlačítky. Tu pak po vložení
baterií do zásobníku našroubujte zase zpátky. Délka výkonu vibrátoru závisí na kvalitě
použitých baterií. Nám vydržel vibrovat cca 4 hodiny.

Při testování jsme zjistili, že musíte při odkroucení rukojeti použít trochu větší sílu. S každou
další výměnou baterií se ale závit vychodí, takže odšroubování krytky zvládnete levou zadní.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek se rychle naučíte. Krátkým stiskem tlačítka „ON +“ vibrátor zapnete. Pro
vypnutí pomůcky delší dobu podržte tlačítko „OFF –“.
 
Vibrační programy přepínáte krátkými stisky pomocí tlačítek se znakem šipek. S tlačítkem s šipkou, která ukazuje
směr vpravo, posouváte stimulační módy dopředu, tlačítkem s šipkou vlevo programy vracíte zpátky. Vibrátor nemá
cyklické ovládání vibračních módů, proto se nemusíte složitě proklikávat celou nabídkou režimů.

Krátkými stisky tlačítka „OFF –“ snižujete intenzitu vibrací, tlačítkem „ON +“ zase sílu vibrací zvyšujete.

Vibrační programy

Stimulaci citlivých análních nebo vaginálních stěn zajistí 10 vibračních programů, které si vychutnáte ve čtyřech
intenzitách.

1. Klasická vibrace silná intenzita
2. Rytmické střídání krátkých a delších pulzů
3. Dva delší, jeden dlouhý a dva kratší pulzy
4. Jeden dlouhý a tři krátké pulzy střídá krátká pauza
5. Rychlá pulzní vibrace
6. Střídání dlouhých a krátkých pulzů 
7. Rychlý tlukot srdce
8. Rychlé střídání dlouhých pulzů v horním a spodním motorku
9. Klasická vibrace silnější intenzita (spodní motorek)
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10. Klasická vibrace střední intenzita (motorek u žaludu)

Voděodolnost

Anální vibrátor má voděodolnou úpravu, která usnadní očistu po hrátkách. Do vany si ale pomůcku vzít nemůžete. Do
zásobníku na baterie by totiž mohla zatéct voda a tím pomůcku zničit.

Design a tvar

Anální vibrátor působí majestátním dojmem a v regálu s erotickými hračkami ho nepřehlédnete. Svým tvarem nám
hračka připomíná obušek. Autenticky tvarovaný žalud a výrazné žilkování evokuje penis, proto vibrátor potěší hlavně
milovníky realistických pomůcek. Díky robustní vroubkované rukojeti s protiskluzovou úpravou se hračka dobře drží v
ruce a usnadňuje manipulaci a zavádění vibrátoru do análku nebo vaginy.

Materiál

Kvalitní PVC materiál bez ftalátů si oblíbíte pro jeho odolnost, pevnost a hladký povrch, který oceníte taky při rychlé
údržbě. Tělo vibrátoru v prostřední části pruží, takže se přizpůsobí anatomii těla. Ovládací panel s tlačítky je
vyrobený z pevného ABS plastu. Pogumovaná rukojeť s protiskluzovou úpravou odolá pevnému stisku ruky i pořádné
divočině.

Barva

Magická černá barva evokuje tajemno a smyslnost. Probudí ve vás chuť na posouvání hranic a boření limitů. Černý
odstín je u análních hraček oblíbený taky pro svoji praktičnost.

Rozměry

Vibrátor Anal Bulldozer patří do rukou zkušených análních hráčů, kteří si potrpí na hluboké zaplnění.

Celková délka vibrátoru: 35,2 cm
Použitelná délka vibrátoru: 22 cm
Průměr vibrátoru v nejširší části: 5 cm
Délka rukojeti: 12 cm
Průměr rukojeti: 4 cm
Hmotnost: 622 g
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