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Rabbit & Balls vibrációs tojás

Karbantartás

A karbantartást egyszer-kétszer elvégezheti. Minden esemény előtt és után
öblítse le meleg víz alatt egy csepp szappannal. Segédeszközök fertőtlenítése
nagyszerű dolog a takarítás befejezéséhez, hogy a játékok 100%-ban tiszták
legyenek. A nyulat és a tojást a legjobb visszatenni a dobozba, ott
mindegyiknek megvan a maga helye és nem érnek egymáshoz. Az anyag nem
bírná őket…

Töltés

Az USB-töltésnek köszönhetően kíméli a kacsákat és a környezetet. Kicsit
értetlenül állunk, hogy csak egy kábel van a csomagban, így minden játékot
külön kell tölteni, és kicsit több időbe telik. Csatlakoztassa a kábelt a
számítógéphez vagy az USB-adapterhez, amely ma a legtöbb mobiltelefonon
megtalálható. Viszonylag kicsi a lyuk a tojáson és a nyúlon, ezért vezesse be
rendesen a kábelt. A villogó lámpáról tudod, hogy mikor töltődnek a játékok.
Amint felgyullad a lámpa, készen állnak a cselekvésre. A gyártó a
kézikönyvben azt írja, hogy mindkét játék körülbelül két órán át töltődik, és egy
órán át bírja. Mindkettőt teszteltük, és egyetértenek.

Vezérlés

Legyen Ön az első, aki bekapcsolja a tojáslikőrt. Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig a kidudorodó
gombot. A tojás az első programnál vibrálni kezd. Minden alkalommal, amikor bekapcsolja, pontosan ott indul el, ahol
abbahagyta. A tojáson lévő ugyanazzal a gombbal válthat programot, vagy használhatja a vezérlőt. A két hullám
között egy vízszintes nyolcas kapcsolót használnak a programok váltásához. A kontroller főleg annyiban szép, hogy
vibrátorként is szolgál. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot, amelyen egy be/ki jelzés található. Ugyanezt a
gombot használja a programok közötti váltáshoz. Ha aktiválja a tojást és kikapcsolja a távirányítón, és fél óráig nem
használja, akkor automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, hogy elkerülje az akkumulátor felesleges lemerülését. Fél
óra elteltével újra kell aktiválni a tojást a közvetlenül rajta lévő gombbal. Ezután ismét boldogan váltson
programváltásra az illesztőprogram segítségével.

Vibrációs programok

A kontroller és a tojás is hat vibrációs programmal örvendeztet meg.

Gyenge rezgések1.
Közepes vibráció2.
Erős rezgések3.
Lassabb impulzusok4.
Két impulzus és egy hosszabb rezgés5.
Gyorsabb impulzusok és egy hosszabb rezgés6.
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Vízállóság

A nyúl és a tojás is szereti a vizet, de hosszú fürdőzésre nem túl jó. A gyártó azt állítja, hogy mindkét játék vízálló.
Megpróbáltuk tehát 15 percig folyó víz alatt hagyni őket, és jó egészségben élték túl. Továbbra is szurkolnak.

Design és alak

A tojás egy súlyzóra emlékeztet. Két gömb és egy keskeny mélyedés közöttük. Az igazság az, hogy a tojásviselés a
medencefenék izmait is erősíti, ezért szeretjük ezt a részletet. A kontroller úgy néz ki, mint egy aranyos nyuszi,
hosszú fülekkel. A fülek fel-le járnak a csiklón. Ettől a hölgyek térdét felhúzza, és az orgazmus nem fog sokáig várni.
Teszteltük!

Anyag

A puha, puha tapintású szilikon anyag miatt folyamatosan simogattuk. Mindkét játéknak kicsit új illata van, de nem
kellemetlen szag. Inkább nem feltűnő és semleges, ami néhány fürdés után magától eltűnik.

Szín

Csak rózsaszín lehet… Teljesen beleszerettünk ebbe a rózsaszín árnyalatba. Gyengéd, játékos és aranyos árnyalat,
amely csak aláhúzza a tojás és a nyúl dizájnját. Ez a mókus színe, ami a durva lányoknak semmi.

Méretek

A tojás jól tart a kézben, ha puha lenne, akkor stresszoldó lufinak is használnánk. Jól áll és még jobban visel. A nyúl
egy kicsit nagyobb, így Ön és a környezete láthatja a zsebében. Ha inkognitóban szeretne lenni, jobb, ha a
táskájában hordja.

Tojás súlya: 54 g
Vezető súlya: 46 g
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