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Dotykový vibrátor Joymatic Touch Vibe

Údržba

Umyte vibrátor pod teplou vodou s kvapkou mydla. Super pomocníkom pri čistení je taky
Dezinfekcia pomôcok , Hračka tak bude 100% čistá a pripravená na ďalšiu akciu. Po
vzrušujúce jazde ho nechajte odpočívať najlepšie v priloženom, zamatovom vrecúšku. Bude
mu tam dobre a hlavne sa tak nestane, že by Joymatic reagoval na iný materiál a tým sa
poškodil.

Nabíjanie

K tomu, aby sa Joymatic rozvrněl, potrebuje tri mikrotužkové AAA batérie. Batérie už sú
súčasťou balenia. Kryt na batérie sa nachádza pri rukoväti a ľahko ho spoznáte podľa
malého nápisu open. Zatlačte na plastový výstupok a krytku zložte. Ide to trochu tuho, tak
sa nebojte pritlačiť. Potom vysuňte rámček a vložte batérie. Rámček vráťte späť do
vibrátora a zatvorte krytku. Všimnite si, že na krytke je malé gumové tesnenie, to aby sa
do pomôcky nedostala voda. Vibrátor s priloženými batériami vydrží vibrovať v kuse asi
7 hodín, ale zhruba po 4 hodinách už dotykový snímač nestíhal a museli sme tlačiť ďaleko
viac, aby tlak zaregistroval.

Ovládanie

Zapnite vibrátor tlačidlom a silu vibrácií regulujte stlačením a tlakom. Na vibrátora nájdete ukazovateľ, na ktorom
môžete sledovať, ako moc intenzívne tlačíte a na ktorý stupeň teda hračka vibruje.

Vibračné programy

Vychutnajte si vibrácie o troch intenzitách, ktoré reagujú na tlak. Nebojte sa, že by tri stupne vibrácií boli málo.
Naopak si myslíme, že väčšie množstvo programov by narobiť viac paseky ako úžitku. Vyskúšali sme, že aj iba tri
intenzity dokážu ženu priviezť k búrlivému orgazmu počas chvíľky. Jednoducho len zapnite vibrátor a pomocou tlaku
si regulujte, ako veľmi chcete, aby vibroval. Páči sa nám, že snímač je citlivý a reaguje aj na ľahké pritlačenie.

Vodeodolnosť

Výrobca uvádza, že vibrátor je vodeodolný, čo znamená, že ho môžete bez obáv opláchnuť, ale dlhú kúpeľ radšej
vynechajte. Dôkladne sme Joymatic preskúmali a zistili sme, že okolo uzáveru na batérie je gumové tesnenie. Dopriali
sme mu poriadnu sprchu, a následne našim orlím okom sledovali či náhodou nie sú vo vibrouši známky vlhkosti alebo
dokonca kvapôčky vody. Vibrouš obstál na výbornú, tesnenia tesní, vibrácie vibrujú. Takže záver? Sprchu si s ním
pokojne vychutnajte, koupačka v bazéne radšej neriskujte. Na hrátky vo vode si kúpte iného miláčika.

Dizajn a tvar

Vibrátor nám pripomína tlusťoučký, macatý jazýček, ktorý rovnako ako jazyk po klitorise parádne zíde. Rukoväť je
trochu širšie, ale fajn padne aj do menšej ženskej ruky. Špička už je úzka a ľahko zahnutá. Celý tvar kopíruje ženský
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klin a dráždenie je tak ľahké a intenzívne. Dole pri rukoväti potom nájdete kryt na batérie. Ten síce úplne nedolieha,
ale to by vadiť nemalo. Okolo batérií sa nachádza tesnenie, takže voda sem pri umývaní nenatečie. Máme
otestované!

Materiál

Vďaka kvalitnému silikónovému materiálu je Joymatic hebký. Pri používaní je to poznať a nebudete ho chcieť dať
z ruky rovnako ako my. Páči sa nám, že je silikón antialergénny a v lone príjemný. Dámsky rozkrok si zaslúži jemný
dotyk a to silikón vie. Dole pri rukoväti potom nájdete krytku na batérie, ktorá je vyrobená z ABS plastu.

Farba

Z tejto ružovej na vás dýchne romantika a jar. Pripomína nám rozkvitnutú čerešňu. Najnežnejšia odtieň ružovej.

Rozmery

Nám vo slona príde veľkosť Joymaticu ideálne. Je dostatočne veľký na to, aby dosiahol na bod G, a zároveň je aj
kompaktný, takže ho s partnerom využijete pri všetkých možných polohách.

Dĺžka: 15,8 cm
Použiteľná dĺžka vibrátora: 8 cm
Priemer v najužšej časti: 3 cm
Priemer najširšej časti: 3,8 cm

Hmotnosť: 160 g
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