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Vibrátor Joystick 18 cm silikón – červený

Nabíjanie

Napájanie Joysticku zabezpečujú dve AA batérie (tužkové), ktoré sú ľahko
dosiahnuteľné a lacné. Máme bežný model EXCELSIOR ALKALINE AA / LR6 /
1,5V (bežne je dávame k vibrátorom zadarmo). Odporúčame použiť alkalické
alebo nabíjacie batérie.

 
Výmena batérií: Vkladanie a výmena batérií je jednoduchá a rýchla, zvládne ju každý. Po odskrutkovaní veka
ovládača (v spodnej časti vibrátora) sa vloží dve batérie vedľa seba, jeden Plus hore a druhá dole, je to jedno
v akom poradí a na ktorej strane. Po opätovnom uzavretí ovládača stačí pootočením spodného kolieska regulovať
vibrácie do intenzity, ktorá je momentálne požadovaná.

Vodeodolnosť

Moderný vibrátor Joystick je samozrejme aj vodeodolný, znamená to jednoduchšie údržbu pod tečúcou vodou bez
strachu, že by sa poškodil mechanizmus strojčeka. Hlavnou výhodou je však možnosť použitia v sprche pri vodných
erotických hrách.
Uzáver ovládanie je opatrený tesniacim kolieskom, ktoré zamedzuje preniknutiu vody dovnútra. Je však nutné uzáver
poriadne utiahnuť.

Dizajn a tvar

Joysticku je viacmenej realistický s príjemnou dĺžkou i priemerom. Vibrátor je zakončený zaguľatenou špičkou v tvare
reálneho žaluďa, telo je mierne zvrásnený náznaky záhybov predkožky.

Materiál

Materiál Joysticku je skutočne špičkový, antialergénny lekársky silikón zaručuje komfortné a zdravie neškodný
pôžitok. Povrch je zamatovo hebký a jemný, Joystick je teda príjemný aj pri obyčajnom dotyku. Oproti gélových
modelov nie je tak pružný a ohybný. Kvalita materiálu zaisťuje dostatočnú a stabilný pevnosť, zároveň umožňuje
(v prípade potreby) miernu pružnosť a ohybnosť vibrátora, a to do všetkých strán.

Rozmery

dĺžka vr. ovládanie: 21 cm
dĺžka bez ovládania: 17,8 cm
priemer žaluďa: 4 cm
priemer strednej časti: 4,2 cm
priemer spodnej časti: 3,9 cm
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