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Chytré vibračné guľôčky HiBall

Údržba

Starostlivosť o Hi Ball nie je vôbec zložitá – stačí prúd teplej vody a mydlo.
Nezabudnite ich umyť pred aj po každom použití. Dezinfekcia pomôcok dokončí
očistu pomôcky a zbaví ju všetkých nečistôt a nevítaných hostí. Nakoniec
nechajte guličky oschnúť a uskladnite oddelene od ostatných pomôcok,
najlepšie v originálnej škatuli alebo v textilnom vrecúšku.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame pomôcku úplne nabiť, pretože to predĺži
životnosť akumulátora. Konektor poriadne zastrčte do dierky, ktorú nájdete
z boku väčšej guľôčky, a USB potom zapojte do PC, notebooku alebo adaptéra
nabíjačky telefónu. Akonáhle tak urobíte, rozsvieti sa ružová kontrolka
u tlačidla na zapnutie uprostred menšie guľôčky. Kontrolka prestane svietiť, až
sa pomôcka nabije doplna. Nabíja sa necelé 4 hodiny. Radosť vydrží robiť pol
hodinky.

Ovládanie

HiBall zapnete aj vypnete dlhším stlačením tlačidla na zapnutie. Motoriek sa nachádza v spodnej, väčšej guličke.
Ovládanie pomocou aplikácie na mobile alebo v offline režime. V offline režime postačí, keď zapnete HiBall a po
zavedení do vagíny hurá na panvové svalstvo. Senzor v guličkách začne po 50 sekundách vnímať vaše pohyby a
cviky, a tým vydáva vibrácie. Čím viac zovrite guľôčku, tým intenzívnejšie HiBall vibruje. Keď sú guličky v režime
zapnutia, krátkym stlačením tlačidla začnú guľôčky vibrovať, takže fungujú aj ako vibračné vajíčko. S aplikáciou je ale
väčšia zábava! Apka cez Android sa volá Joy ON Kehel. Sem tam sme sa stretli, že pri novom Androide býva problém
so spárovať a je v angličtine. App store sa volá iBall a tam to funguje ako po masle a je v češtine. Oskenujte QR kód
rovno z krabičky guličiek. Google Play (pre Android od verzie 4.3) alebo App Store ponúka aplikáciu na stiahnutie a
potom už len stačí spárovať. Zapnite si bluetooth na mobile. HiBall sa páruje iba tak, že sa zapne (aby rýchlo blikala
dióda) a potom sa zapne apka. Kliknite vpravo hore na Off, potom sa potvrdí iBall a „connect to device“. Spojí sa
v priebehu pár sekúnd. Po prepojení sa vám objaví rozcestník s tromi druhmi posilňovanie. Najjednoduchšie je
základné cvičenia, ktoré vás navedie podobne ako tréner vo fitku. Pripravte si guličky, nalubrikujte a zaveďte správne
do vagíny. Potom už začína samotné cvičenie podľa inštrukcií.

Vibračné programy

Pri spárovaní s aplikáciou máte už väčší výber:

Nežné vibrácie – súvislé jemné vibrácie1.
Kolísavé vibrácie – 4 jemné a 5 silná vibrácie2.
Vlnovej vibrácie – kratšie pravidelné pulzy3.
Stúpajúci vibrácie – postupne zvyšujúce sa intenzita4.

V aplikácii môžete absolvovať rôzne cvičenia.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cst.iball
https://itunes.apple.com/us/app/iball-kegel-exercise-postpartum/id914694236?mt=8
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Vodeodolnosť

Guličky sú vodeodolné, zvládnu rýchlu spŕšku, ale spoločné kúpeli sa vyhnite. Pri našom testovaní sme vibrujúce
guličky nechali 5 minút pod tečúcou vodou a zmákli to na jednotku.

Dizajn a tvar

Dve spojené guľôčky zakončené dlhšom chvostíkom. Prvá oválna a druhá guľatá. Guličky majú na konci ohybnú
anténku pre ľahšie vyťahovanie. Vďaka oválnemu tvaru prvej guľôčky sa ľahko zavádzajú.

Materiál

Keď zavriem oči a vezmem si ich do dlaní, tak cítim jemnosť a hladkosť silikónu. Mäkký a neporézny materiál
zaručí bezpečné používanie. Pre tieto vlastnosti patrí medzi najlepší materiál súčasnej doby pre erotické
pomôcky. Šetrný k telu, bez akýchkoľvek alergických reakcií. Vnútornému prevedenie dominuje ABS plast.

Farba

Len ružová to môže byť … Tuto prima pesničku si budete pospevovať po celú dobu nosenia.

Rozmery

Guličky padnú akurát do ruky. Sú väčšie a tým krásne zaplní a zintenzívni pocity.

Celková dĺžka: 21,5 cm
Dĺžka anténky: 13,5 cm
Dĺžka oboch guličiek: 7,5 cm
Priemer kratšie guličky: 3,2 cm
Priemer dlhší guličky: 3,1 cm
Priemer spoje medzi guličkami: 1,6 cm
Hmotnosť: 53 g
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