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Érintős vibrátor Joymatic Touch Vibe

Karbantartás

Mossa le a vibrátort meleg víz alatt egy csepp szappannal. A takarításban is remek
segítőtárs Segédeszközök fertőtlenítése, a játék 100%-ban tiszta lesz, és készen áll a
következő eseményre. Egy izgalmas utazás után hagyjuk pihenni, lehetőleg a mellékelt,
bársonytáskában. Ott rendben lesz, és ami a legfontosabb, nem fordulhat elő, hogy a
Joymatic egy másik anyagra reagál, és így megsérül.

Töltés

Három AAA mikroceruza elem szükséges a Joymatic megszakításához. Elemek már a
csomag részét képezik. Az elemtartó fedele a fogantyú mellett található, és a kis nyitott
jelzésről könnyen felismerhető. Nyomja rá a műanyag fület, és távolítsa el a fedelet. Kicsit
merev, szóval ne féljen nyomni. Ezután csúsztassa ki a keretet, és helyezze be az
elemeket. Helyezze vissza a keretet a vibrátorhoz, és zárja le a fedelet. Vegye figyelembe,
hogy a kupakon egy kis gumitömítés található, amely megakadályozza a víz bejutását a
készülékbe. A vibrátor a mellékelt elemekkel nagyjából 7 óra alatt bírja a rezgést, de kb. 4
óra múlva már nem érte utol az érintésérzékelő, és sokkal jobban kellett nyomni, hogy
regisztráljuk a nyomást.

Vezérlés

Kapcsolja be a vibrátort a gombbal, és szabályozza a rezgések erejét a megnyomásával és a megnyomásával. A
vibrátoron talál egy jelzőt, amelyen megnézheti, hogy milyen erősen nyomja és milyen szintig rezeg a játék.

Vibrációs programok

Élvezze a nyomásra reagáló három intenzitású vibrációt. Ne aggódjon, a három rezgésszint kicsi. Éppen ellenkezőleg,
úgy gondoljuk, hogy több program több kárt okozna, mint használ. Kipróbáltuk, hogy akár három intenzitás is képes
egy nőt viharos orgazmushoz juttatni egy pillanat alatt. Csak kapcsolja be a vibrátort, és nyomás segítségével
szabályozza, hogy mennyire szeretné vibrálni. Szeretjük, hogy az érzékelő érzékeny és reagál a könnyű nyomásra.

Vízállóság

A gyártó azt állítja, hogy a vibrátor vízálló, ami azt jelenti, hogy gond nélkül le lehet öblíteni, de érdemes inkább
kihagyni a hosszú fürdőt. Alaposan megvizsgáltuk a Joymaticot, és megállapítottuk, hogy gumitömítés van az
akkumulátorfedél körül. Jól lezuhanyoztuk, majd a sasszemünkkel figyeltük, hogy van-e nedvesség vagy akár
vízcsepp a hangulatban. A vibrátor kiválóan bírta, a tömítések szorosak, a rezgések vibrálnak. Tehát a következtetés?
Élvezze a zuhanyozást vele, ne kockáztasson egy úszást a medencében. Szerezz másik háziállatot a vízi játékokhoz.

Design és alak

A vibrátor egy kövér, ragacsos nyelvre emlékeztet, amely a nyelvhez hasonlóan tökéletesen leereszkedik a csikló
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mentén. Kicsit szélesebb a fogantyúja, de jól elfér egy kisebb női kézben. A csúcs már keskeny és enyhén ívelt. Az
egész formát egy női ék másolja, és a stimuláció olyan könnyű és intenzív. A fogantyú alján található az elemtartó
fedele. Nem igazán illik hozzá, de ez nem számít. A csapok körül tömítés van, hogy mosáskor ne folyjon ide a víz.
Teszteltük!

Anyag

A kiváló minőségű szilikon anyagnak köszönhetően a Joymatic puha. Tudja ezt, amikor használja, és nem akarja
kiadni a kezéből, mint mi. Szeretjük, hogy a szilikon antiallergén és kellemes az ölben. A női ágyék megérdemli a
gyengéd érintést és a szilikon dobozt. A fogantyú alján található az akkumulátorfedél, amely ABS műanyagból
készült.

Szín

Romantika és tavasz lélegzik beléd ebből a rózsaszínből. Egy virágzó cseresznyefára emlékeztet bennünket. A
rózsaszín legvilágosabb árnyalata.

Méretek

Ivoryban a Joymatic mérete ideális számunkra. Elég nagy ahhoz, hogy elérje a G pontot, ugyanakkor kompakt, így
minden lehetséges pozícióban használhatja párjával.

Hossza: 15,8 cm
Használható vibrátor hossza: 8 cm
Átmérő a legkeskenyebb részén: 3 cm
A legszélesebb rész átmérője: 3,8 cm
Súly: 160 g
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