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Vibračné venušine guľôčky na diaľkové ovládanie Love
Balls + darček Toybag

Údržba

Vďaka tomu, že sú Love Balls vodoodolné, je údržba jednoduchá. Stačí
guľôčky opláchnuť pod teplou vodou a umyť pomocou kvapky mydla. Na záver
čistenia sa hodí Dezinfekcia pomôcok. Hračka potom bude 100 % čistá a
pripravená na ďalšie použitie.

Nabíjanie

Love Balls sú dobíjacie. Ušetríte peniažky za batérie a navyše i životné
prostredie. Na nabíjanie použite kábel, ktorý je súčasťou balenia. USB
koncovku pripojte do nabíjacieho adaptéra na mobilné telefóny. Koncovku
zastrčte do minidieročky. Nájdete ju z rubovej strany guľôčok pod písmenami
CE. Ovládač je na batériu typu CR 2032. Výdrž batérie je dlhá, ale záleží, ako
moc ovládač používate. Našej testerke vydržala batéria rok.

Otestovali sme výdrž batérií a vibrujú dve a pol hodiny. Keď sa nám vajíčko
vybilo, hodili sme ho s adaptérom do zásuvky a do plného nabitia sme čakali
dve a štvrť hodinky. Takže guľôčky vibrujú dlhšie, než sa nabíjajú. Guľôčky
sa nabíjajú, keď na guľôčkách bliká červené svetielko, až budú guľôčky plne
nabité, červené svetielko nebude blikať, ale iba svietiť.

Ovládanie

Vibrácie v hornej guličke môžete ovládať buď tlačidlom na guľôčkách, alebo malým ovládačom. Najprv zapnite
samotnú guľôčku tlačidlom umiestneným priamo na nej a potom ovládajte ovládačom. Pre prepnutie programu
stlačte tlačidlo na ovládači, ak chcete vibrácie vypnúť, dlhšie tlačidlo podržte, a je hotovo. Ak nebudete prepínať
programy a necháte guľôčky vibrovať v kuse, po 10 minútach sa samé vypnú. Chcete zase zapnúť vibrácie? Žiadny
problém. Stačí Love Balls vytiahnuť a zase na guľôčkách stlačiť tlačidlo pre zapnutie.

Vibračné programy

Vibračné venušine guľôčky Love Balls se pyšnia 10 vibračnými programami.

Slabé vibrácie1.
Stredné vibrácie2.
Silné vibrácie3.
Rýchlo sa zvyšujúce vibrácie4.
Jedna krátka a jedna dlhá vibrácia5.
Dve ihneď za sebou idúce krátke vibrácie, jedna dlhšia a zase dve kratšie6.
Pomalšie pulzy7.
Rýchlejšie pulzy8.
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Dlhšie pravidelné pulzy9.
Plynule sa zvyšujúce silné vibrácie10.

Vodeodolnosť

Love Balls sú vodoodolné, preto sa nebojte ich dôkladne opláchnuť. Nie sú však vodotesné, preto neodporúčame
brať si ich so sebou do vane alebo sprchy.

Dizajn a tvar

Aj napriek tomu, že sa volajú guľôčky, typické guľôčky to tak úplne nie sú. Skôr malé hladké oválky s úzkou
špičkou, vďaka ktorej pôjde zavádzanie ako po masle.

Materiál

Silikónový materiál je hladký a príjemný na dotyk. Samotné guľôčky sú tvrdé, takže zavádzanie bude hračkou. Veľmi
sa nám páči, že vibrácie sa ľahko prenášajú aj na chvostík, ktorý je mäkký a pružný. Vyskúšajte ho pri bežnom nosení
priložiť ku klitorisu a užívajte si dvojakú stimuláciu.

Farba

Ružová? Červená? Taká kombinácia oboch. Prirovnali by sme ju najviac ku karmínovočervenej. Výrazná, emotívna,
vzrušujúca a sexy. Presne taká, aké sú ženy.

Rozmery

Guľôčky Love Balls sú o niečo väčšie než bežné venušine guľôčky, a to sa nám páči. Po zavedení sú tak viac cítiť, ale
rozhodne nie sú nepríjemné. Práve naopak, tlak na vaginálnu stenu je silnejší a zážitok intenzívnejší.

Celková dĺžka: 20 cm
Uvádzacia dĺžka: 11 cm
Priemer v najširšej časti vajíčka: 3,5 cm
Hmotnosť: 83 g
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