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HiBall okos vibrációs golyók

Karbantartás

A Hi Ball gondozása egyáltalán nem bonyolult – csak egy patak meleg víz és
szappan. Ne felejtse el kimosni őket minden használat előtt és után.
Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a közmű tisztítását, és eltávolít minden
szennyeződést és a nem kívánt vendégeket. Végül hagyja megszáradni a
golyókat, és tárolja őket a többi edénytől elkülönítve, lehetőleg az eredeti
dobozában vagy textilzacskójában.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket, mert ez
meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Dugja be határozottan a
csatlakozót a nagyobb golyó oldalán lévő lyukba , majd csatlakoztassa az
USB-t egy számítógéphez, laptophoz vagy telefontöltő adapterhez. Amikor ezt
megteszi, a kisebb golyó közepén lévő bekapcsológomb melletti rózsaszín fény
világít. A lámpa kialszik, ha a készülék teljesen feltöltődik. Kevesebb, mint 4
óra alatt feltöltődik. Az öröm fél óráig tart.

Vezérlés

A HiBall be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. A motorkerékpár az alsó,
nagyobb golyóban található. Vezérlés mobil vagy offline alkalmazáson keresztül. Offline módban elég bekapcsolni a
HiBall-t és a hüvelybe való behelyezés után a medenceizmokat ujjongja. A labdákban lévő szenzor 50 másodperc
után kezdi érzékelni az Ön mozdulatait és gyakorlatait, és ezáltal rezgéseket bocsát ki. Minél jobban megfogod a
labdát, annál intenzívebben rezeg a HiBall. Amikor a golyók bekapcsolt módban vannak, a gomb rövid
megnyomásával a golyók rezegni fognak, így egyben vibráló tojásként is működnek. De az alkalmazás sokkal
szórakoztatóbb! Az Androidon keresztüli Apka neve Joy ON Kehel. Itt-ott találkoztunk azzal, hogy az új Androidon
sokszor párosítási gondok vannak, és angol nyelvű. Az alkalmazásbolt neve iBall, és csehül működik, mint a vaj.
Olvassa be a QR-kódot közvetlenül a labdadobozból. A Google Play (Androidhoz a 4.3-as verziótól) vagy az App Store
kínál egy alkalmazást a letöltéshez, majd a párosításhoz. Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobilján. A HiBall csak úgy
párosítható, hogy bekapcsoljuk (hogy a LED gyorsan villogjon), majd bekapcsoljuk az apkát. Kattintson a Ki
lehetőségre a jobb felső sarokban, majd erősítse meg az iBallt és a "csatlakozás az eszközhöz" lehetőséget. Néhány
másodperc alatt csatlakozik. Csatlakozás után egy útbaigazító tábla jelenik meg háromféle erősítéssel. A
legegyszerűbb egy alapgyakorlat, amely hasonlóan vezet, mint egy fitneszedző. Készítse elő a golyókat, kenje be és
helyezze be megfelelően a hüvelybe. Ezután maga a gyakorlat kezdődik az utasításoknak megfelelően.

Vibrációs programok

Már több választási lehetősége van az alkalmazással való párosításkor:

Gyengéd rezgések – folyamatos gyengéd rezgések1.
Ingadozó rezgések - 4 gyengéd és 5 erős rezgés2.
Hullámrezgések - rövidebb szabályos impulzusok3.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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:hello@sexyelephant.hu
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Emelkedő rezgések - fokozatosan növekvő intenzitás4.

Az alkalmazásban különféle gyakorlatokat végezhet.

Vízállóság

A golyók vízállóak , bírják a gyors zuhanyozást, de kerüljük a közös fürdést. Tesztelésünk során a vibráló golyókat
folyó víz alatt hagytuk 5 percig, és az első helyre áztattuk.

Design és alak

Két összekapcsolt golyó , amelyek hosszabb farokban végződnek. Az első ovális és a második kör. A golyók végén
rugalmas antenna található a könnyebb kihúzás érdekében. Az első golyó ovális formájának köszönhetően könnyen
behelyezhetők.

Anyag

Amikor becsukom a szemem és a tenyerembe veszem, érzem a szilikon puhaságát és simaságát . A puha és
nem porózus anyag garantálja a biztonságos használatot . Ezen tulajdonságok miatt ma az egyik legjobb
anyag az erotikus segédanyagokhoz. Gyengéd a testhez, allergiás reakciók nélkül. A belső térben az ABS műanyag
dominál.

Szín

Csak rózsaszín lehet… Egész addig dúdolni fogod ezt a szép dalt, amíg viseled.

Méretek

A golyók éppen elférnek a kezedben. Nagyobbak, és így gyönyörűen kitöltik és intenzívek az érzések.

Teljes hossza: 21,5 cm
Antenna hossza: 13,5 cm
Mindkét golyó hossza: 7,5 cm
A rövidebb golyó átmérője: 3,2 cm
A hosszabb golyó átmérője: 3,1 cm
A golyók közötti csatlakozás átmérője: 1,6 cm
Súly: 53 g
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