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Vibračné Venušine guličky na diaľkové ovládanie Love
Balls II z dvojitého silikónu

Údržba

Údržbu vodeodolných venušiných guličiek budete mať hotovú počas chvíľky. Po
každom použití ich namydlite, opláchnite pod tečúcou vodou a potom ich utrite
jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých skrytých
baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Suché venušine guličky
uložte do originálnej krabičky alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkali
ostatných pomôcok vo vašej zbierke. Rôznorodé materiály na seba chemicky
reagujú a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výroby z časti nabitá, ale pred prvým použitím ju dobite do plna. Predĺžite tým životnosť
batérie. V krabičke nájdete pribalený USB kábel. Jednu stranu s okrúhlym konektorom zastrčte do zaslepenej dierky s
označením DC. Druhý koniec zapojte do adaptéra na mobilný telefón alebo do powerbanky a počkajte 70 min, kým sa
guličky nabijú. Počas tejto doby uvidíte rytmicky preblikávať ovládacie tlačidlo, ktoré zhasne, až hračke dodáte šťavu.
Potom si s ňou dámy užijú 50 minút rozkoše.

Ovládač poháňa jedna lítiová gombíková batéria typu CR2032, ktorú dostanete od výrobcu. Batériu vymeníte
pootočením okrúhleho krytu na zadnej strane diaľkového ovládania. Zistili sme, že sa krytka nechtom povoľuje a
následne uťahuje celkom ťažko, preto majte po ruke napríklad plastový žetón alebo mincu.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie si rýchlo zapamätáte. Guľôčky zapnete dlhším stlačením jediného ovládacieho tlačidla, ktoré
nájdete uprostred guličky, ktorá sa napája na silikónovú šnúrku. Pomôcka krátko zavibruje a tlačidlo sa rozsvieti.
Krátkymi stlačeniami potom cyklicky prepínate vibračné režimy a z posledného módu sa potom plynule vrátite zase k
tomu prvému.

Hračku môžete ovládať aj pomocou diaľkového ovládača. Najskôr ju ale nezabudnite zapnúť tlačidlom na guličke.
Ovládač potom zapnete dlhším podržaním tlačidla so symbolom kolieska. Na ovládacom paneli krátko preblikne
modrá dióda. Vibračné módy prepínate krátkym stlačením tlačidla so znakom vlnovky.

Vibračné programy

S 10 vibračnými programami sa zabavíte na dlhé hodiny.

1. Klasická vibrácia – nízka intenzita
2. Klasická vibrácia – stredná intenzita
3. Klasická vibrácia – najvyššia intenzita
4. Rýchla pulzná vibrácia
5. Tri rýchle pulzy strieda krátka pauza
6. Štyri rýchle pulzy striedajú dva dlhšie a krátka pauza
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7. Päť krátkych pulzov strieda klasická vibrácia
8. Päť rýchlych pulzov strieda klasická vibrácia
9. Guľometná paľba – rýchle bodové pulzy
10. Rýchla pulzná vibrácia

Vodeodolnosť

Venušine guličky sú vodeodolné, preto ich údržbu zvládnete behom chvíľky. K vodným hrátkam ich ale radšej
nezvite. Do zdierky na nabíjanie by sa mohla dostať voda.

Dizajn a tvar

Hračka v modernom nadčasovom prevedení nám svojim tvarom so zúženou špičkou pripomína malé šišky. Dve po
sebe idúce guličky s prstencami so špirálovými drážkami spája pružný silikónový spoj, preto pomôcku ohnete do
strán a tým pádom ženám neprekáža ani pri dlhšom sedení. Venušine guličky sa dobre držia v ruke a vďaka
flexibilnej šnúrke s väčším očkom sa ľahko vyťahujú z vagíny. Šikovné a diskrétne diaľkové ovládanie okorenia tiež
predohru alebo spoločné hrátky na verejnosti.

Materiál

Venušine guličky sa vyrábajú z luxusného dvojitého silikónu, ktorý evokuje ľudskú kožu a umocní ženám pri hrátkach
s pomôckou pocity autentickosti. Jadro guličiek z ABS plastu dodáva hračke pevný tvar, takže sa ľahko zavádza do
vagíny. Vďaka flexibilnému spoju medzi guličkami sa model prispôsobí anatómii tela v každej polohe. Mäkká pružná
silikónová šnúrka neprekáža v lone.

Farba

Tmavá azúrová farba symbolizuje nehu, harmóniu a porozumenie. Vtiahne vás do hlbín neprebádanej rozkoše.

Rozmery

Pomôcka úžasne zaplní vagínu, ale vďaka fajn priemeru sa veľkostne hodí aj pre začiatočníčky alebo ženy, ktoré ešte
nerodili.

Celková dĺžka: 18 cm
Dĺžka zavádzacej časti: 9 cm
Dĺžka šnúrky: 9 cm
Priemer guličiek: 3,6 cm
Rozmery ovládača: 6,2 x 3,5 cm
Hmotnosť ovládača: 35 g
Hmotnosť guličiek: 55 g
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