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Anal Bulldozer anál vibrátor

Karbantartás

A vízálló vibrátor karbantartását még sötétben is megoldhatja. Az anális játék előtt és után
alaposan szappanozza be, öblítse le folyó víz alatt és szárítsa meg puha törülközővel. Ügyeljen
azonban arra, hogy az akkumulátorokkal együtt ne kerüljön víz a vezérlőrészbe. Csak törölje le
a fogantyút egy nedves ruhával. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot minden
olyan baktériumtól, amelyet csak mikroszkóp alatt vesz észre. A száraz vibrátort az eredeti
csomagolásában vagy textil tasakban tárolja, hogy a különböző anyagok ne kerülhessenek
kémiai kölcsönhatásba egymással és ne sérüljenek meg.

Töltés

A szerszám négy darab AAA mikroceruza elemmel működik, amelyeket külön kell vásárolni. A
vezérlőgombok alatti fogantyú alsó részének lecsavarásával helyezheti be őket a vibrátorba.
Miután behelyezte az elemeket a tárba, csavarja vissza. A vibrátor működésének időtartama a
használt elemek minőségétől függ. Nekünk kb 4 óráig tartott vibrálva.

A tesztelés során azt tapasztaltuk, hogy a fogantyú lecsavarásakor kicsit nagyobb erőt kell
alkalmazni. Az elemek minden további cseréjénél azonban kijön a menet, így bal hátulról le
lehet csavarni a kupakot.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű műveletet a négy gomb segítségével. Nyomja meg röviden az "ON +" gombot a
vibrátor bekapcsolásához. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva az "OFF -" gombot hosszabb ideig.

A Vibrációs programokat rövid lenyomással válthatja a nyílbillentyűkkel. A jobbra mutató nyíl gombbal előre
mozgatja a stimulációs módokat, a balra nyíllal pedig visszaadja a programokat. A vibrátor nem rendelkezik a rezgési
módok ciklikus szabályozásával, így nem kell végigkattintani a módok teljes menüjét.

Az "OFF -" gomb rövid megnyomása csökkenti a rezgések intenzitását, az "ON +" gomb pedig növeli a rezgések
erősségét.

Vibrációs programok

Az érzékeny anális vagy hüvelyfalak stimulálását 10 vibrációs program biztosítja, amelyeket négy intenzitásban
élvezhet.

1. Klasszikus vibráció erős intenzitása
2. Rövid és hosszabb impulzusok ritmikus váltakozása
3. Két hosszabb, egy hosszú és két rövidebb impulzus
4. Egy hosszú és három rövid impulzus váltakozik egy rövid szünettel
5. Gyors impulzusrezgés
6. Hosszú és rövid impulzusok váltakozása
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7. Gyors szívverés
8. Hosszú impulzusok gyors váltakozása a felső és alsó motorban
9. Klasszikus vibráció erősebb intenzitású (alacsonyabb motor)
10. Klasszikus, közepes intenzitású vibráció (motorkerékpár makk)

Vízállóság

Az anális vibrátor vízálló felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a tisztítást játék után. A készüléket azonban nem
viheti be a fürdőbe. A víz befolyhat az elemtartóba, és tönkreteheti a készüléket.

Design és alak

Az anális vibrátor fenséges benyomást kelt, és nem fog hiányozni az erotikus játékok polcáról. A játék formája egy
pálcára emlékeztet minket. A hiteles formájú makk és a kiemelkedő erek péniszre emlékeztetnek, ezért a vibrátor
különösen a valósághű kütyük szerelmeseinek fog tetszeni. A robusztus, csúszásgátló kezeléssel ellátott, recézett
fogantyúnak köszönhetően a játék jól tart a kézben, és megkönnyíti a vibrátor kezelését és bevezetését a
végbélnyílásba vagy a hüvelybe.

Anyag

Tartóssága, szilárdsága és sima felülete miatt kedvelni fogja a kiváló minőségű ftalátok nélküli PVC anyagot, amit a
gyors karbantartás során is értékelni fog. A vibrátor teste a középső részén ruganyos, így alkalmazkodik a test
anatómiájához. A gombokkal ellátott kezelőpanel tömör ABS műanyagból készült. A csúszásgátló bevonatú
gumírozott fogantyú jól bírja a határozott kézfogást és az igazi vadonban is.

Szín

A varázslatos fekete szín titokzatosságot és érzékiséget idéz. Felébreszti benned a vágyat, hogy feszegesd a
határokat és áttörd a határokat. A fekete árnyalat praktikussága miatt az anális játékok körében is népszerű.

Méretek

Az Anal Bulldozer vibrátor olyan tapasztalt anális játékosok kezébe tartozik, akik elviselik a mély töltést.

A vibrátor teljes hossza: 35,2 cm
A vibrátor használható hossza: 22 cm
A vibrátor átmérője a legszélesebb részén: 5 cm
Fogantyú hossza: 12 cm
Fogantyú átmérője: 4 cm
Súly: 622 g
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