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Dotykový vibrátor Joymatic Touch Vibe

Údržba

Umyjte vibrátor pod teplou vodou s kapkou mýdla. Super pomocníkem při čištění je taky
Dezinfekce pomůcek, hračka tak bude 100% čistá a připravená na další akci. Po vzrušující
jízdě ho nechejte odpočívat nejlépe v přiloženém, sametovém pytlíčku. Bude mu tam dobře
a hlavně se tak nestane, že by Joymatic reagoval na jiný materiál a tím se poškodil.

Nabíjení

K tomu, aby se Joymatic rozvrněl, potřebuje tři mikrotužkové AAA baterie. Baterie už jsou
součástí balení. Kryt na baterie se nachází u rukojeti a snadno ho poznáte podle malého
nápisu open. Zatlačte na plastový výstupek a krytku sundejte. Jde to trochu ztuha, tak se
nebojte přitlačit. Poté vysuňte rámeček a vložte baterie. Rámeček vraťte zpátky do
vibrátoru a zavřete krytku. Všimněte si, že na krytce je malé gumové těsnění, to aby se do
pomůcky nedostala voda. Vibrátor s přiloženými bateriemi vydrží vibrovat v kuse asi
7 hodin, ale zhruba po 4 hodinách už dotykový snímač nestíhal a museli jsme tlačit daleko
víc, aby tlak zaregistroval.

Ovládání

Zapněte vibrátor tlačítkem a sílu vibrací regulujte stiskem a tlakem. Na vibrátoru najdete
ukazatel, na kterém můžete sledovat, jak moc intenzivně tlačíte a na který stupeň tedy
hračka vibruje.

Vibrační programy

Vychutnejte si vibrace o třech intenzitách, které reagují na tlak. Nebojte se, že by tři stupně vibrací byly málo.
Naopak si myslíme, že větší množství programů by nadělo víc paseky než užitku. Vyzkoušeli jsme, že i pouhé tři
intenzity dokáží ženu přivézt k bouřlivému orgasmu během chviličky. Prostě jen zapněte vibrátor a pomocí tlaku si
regulujte, jak moc chcete, aby vibroval. Líbí se nám, že snímač je citlivý a reaguje i na lehké přitlačení.

Voděodolnost

Výrobce uvádí, že vibrátor je voděodolný, což znamená, že jej můžete bez obav opláchnout, ale dlouhou koupel raději
vynechejte. Důkladně jsme Joymatic prozkoumali a zjistili jsme, že kolem uzávěru na baterie je gumové těsnění.
Dopřáli jsme mu pořádnou sprchu, a následně našim orlím okem sledovali jestli náhodou nejsou ve vibrouši známky
vlhkosti nebo dokonce kapičky vody. Vibrouš obstál na výbornou, těsnění těsní, vibrace vibrují. Takže závěr? Sprchu
si s ním klidně vychutnejte, koupačku v bazénu raději neriskujte. Na hrátky ve vodě si pořiďte jiného mazlíka.

Design a tvar

Vibrátor nám připomíná tlusťoučký, macatý jazýček, který stejně jako jazyk po klitorisu parádně sjede. Rukojeť je
trochu širší, ale fajně padne i do menší ženské ruky. Špička už je úzká a lehce zahnutá. Celý tvar kopíruje ženský klín
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a dráždění je tak snadné a intenzivní. Dole u rukojeti pak najdete kryt na baterie. Ten sice úplně nedoléhá, ale to by
vadit nemělo. Kolem baterií se nachází těsnění, takže voda sem při umývání nenateče. Máme otestováno!

Materiál

Díky kvalitnímu silikonovému materiálu je Joymatic hebký. Při používání je to znát a nebudete jej chtít dát z ruky
stejně jako my. Líbí se nám, že je silikon antialergenní a v klíně příjemný. Dámský rozkrok si zaslouží jemný dotek a
to silikon umí. Dole u rukojeti pak najdete krytku na baterie, která je vyrobená z ABS plastu.

Barva

Z této růžové na vás dýchne romantika a jaro. Připomíná nám rozkvetlou třešeň. Nejněžnější odstín růžové.

Rozměry

Nám ve Slonovi přijde velikost Joymaticu ideální. Je dostatečně velký na to, aby dosáhl na bod G, a zároveň je
i kompaktní, takže ho s partnerem využijete při všech možných polohách.

Délka: 15,8 cm
Použitelná délka vibrátoru: 8 cm
Průměr v nejužší části: 3 cm
Průměr nejširší části: 3,8 cm
Hmotnost: 160 g
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