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Love Balls vibrációs gésagolyók távirányítóval + ajándék
Toybag

Karbantartás

A Love Balls vízállóságának köszönhetően a karbantartás egyszerű . Csak
öblítse le a golyókat meleg víz alatt, és mossa le egy csepp szappannal. Végül
a tisztítás kényelmes Segédeszközök fertőtlenítése. A játék ezután 100%-ban
tiszta lesz, és készen áll a további használatra.

Töltés

A Love Balls újratölthető . Pénzt takarít meg az akkumulátorokon, és emellett
a környezetet is. A töltéshez használja a mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az
USB- csatlakozót a mobiltelefon- töltőadapterhez. Helyezze a hegyet a mini
lyukba. A golyók hátoldalán találod a CE betűk alatt. A vezérlő CR
2032 elemmel működik. Az akkumulátor élettartama hosszú, de attól függ,
mennyit használod az illesztőprogramot. A teszterünk egy évig bírta az
akkumulátort.

Teszteltük az akkumulátor élettartamát, és két és fél órán keresztül
rezeg . Amikor kifogyott a tojás, az adapterrel együtt bedobtuk a konnektorba,
és vártunk két és negyed órát, míg teljesen feltöltődött . Így a golyók
tovább vibrálnak, mint amennyit töltenek. A golyók akkor töltődnek fel, amikor
a golyókon lévő piros lámpa villog, amikor a golyók teljesen feltöltődtek, a
piros lámpa nem villog, hanem csak világít.

Vezérlés

A felső golyóban lévő rezgéseket akár a golyókon lévő gombbal, akár egy kis kontrollerrel szabályozhatod. Először
kapcsolja be magát a labdát a közvetlenül rajta található gombbal, majd működtesse a távirányítót.
A programváltáshoz nyomja meg a távirányító gombját, és ha ki akarja kapcsolni a rezgést , tartsa lenyomva a
gombot hosszan, és kész is. Ha nem kapcsolja programok és hagyja, hogy a golyó rezeg egy darabban, akkor
kikapcsolnak 10 perc után. Szeretné újra bekapcsolni a rezgést? Nincs mit. Csak húzza meg a Love Balls-t, és
nyomja meg újra a bekapcsológombot a golyókon.

Vibrációs programok

Rezgő Vénusz golyók A Love Balls 10 vibrációs programmal büszkélkedhet.

Gyenge rezgések1.
Közepes vibráció2.
Erős rezgések3.
Gyorsan növekvő rezgések4.
Egy rövid és egy hosszú rezgés5.
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Két egymást követő rövid rezgés, egy hosszabb és kettő rövidebb6.
Lassabb impulzusok7.
Gyorsabb impulzusok8.
Hosszabb szabályos impulzusok9.
Folyamatosan növekvő erős rezgések10.

Vízállóság

A Love Balls vízálló , ezért ne féljen alaposan öblíteni. Azonban nem vízállóak, ezért nem javasoljuk, hogy vigyük
magunkkal a fürdőbe, zuhanyozásba.

Design és alak

Annak ellenére, hogy golyóknak hívják őket, egyáltalán nem tipikus labdák. Meglehetősen kicsi, sima ovális,
keskeny hegyű , aminek köszönhetően vajszerűen megy a betét.

Anyag

A szilikon anyag sima és kellemes tapintású. Maguk a golyók kemények, így a betöltés gyerekjáték lesz. Nagyon
szeretjük, hogy a rezgések könnyen átadódnak a faroknak, ami puha és rugalmas. Normál viselet közben próbálja a
csiklóhoz rögzíteni, és élvezze a dupla stimulációt.

Szín

Rózsaszín? Piros? A kettő ilyen kombinációja. Leginkább a bíborvöröshez hasonlítanánk. Kifejező, érzelmes,
izgalmas és szexi. Pontosan milyenek a nők.

Méretek

A Love Balls valamivel nagyobb, mint a hagyományos Vénusz golyók, és ezt szeretjük. Ha egyszer bemutatják,
jobban érzik magukat, de határozottan nem kellemetlenek. Éppen ellenkezőleg, a hüvely falára nehezedő nyomás
erősebb, és az élmény intenzívebb .

Teljes hossza: 20 cm
Rakodási hossz: 11 cm
A tojás legszélesebb részének átmérője: 3,5 cm
Súly: 83 g
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