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Vibrációs gésagolyók távirányítóval Love Balls II kettős
szilikonból

Karbantartás

A vízálló Vénusz golyók karbantartását pillanatok alatt elvégezheti. Minden
használat után szappanozza be őket, öblítse le folyó víz alatt, majd szárítsa
meg puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot
minden rejtett baktériumtól, amit csak mikroszkóp alatt venne észre. Tárolja a
száraz Vénuszgolyókat az eredeti dobozában vagy textilzacskójában, hogy ne
érjenek hozzá a gyűjteményben lévő többi elemhez. A különböző anyagok
kémiai reakcióba lépnek egymással és megsérülhetnek.

Töltés

A készülék gyárilag részben fel van töltve, de az első használat előtt töltse fel teljesen. Ez meghosszabbítja az
akkumulátor élettartamát. A dobozban találsz egy USB kábelt. Dugja be az egyik oldalát a kerek csatlakozóval a DC
feliratú vakfuratba. Csatlakoztassa a másik végét a mobiltelefon-adapterhez vagy a tápegységhez, és várjon 70
percet, amíg a golyók feltöltődnek. Ezalatt a vezérlőgomb ütemesen villogni fog, ami kialszik, ha gyümölcslevet ad a
játékhoz. Ezután a hölgyek 50 percnyi gyönyört élveznek vele.

A vezérlőt egyetlen CR2032 lítium gombelem táplálja, amelyet a gyártótól kap. Az elemet a távirányító hátulján
található kerek burkolat elfordításával cserélheti ki. Azt tapasztaltuk, hogy a kupak meglazul, majd körömmel elég
mereven megfeszül, ezért tartson kéznél egy műanyag zsetont vagy érmét.

Vezérlés

Gyorsan emlékezni fog az egyszerű műveletre. A labdákat a szilikon zsinórral összekötött labda közepén található
egyetlen vezérlőgomb hosszas lenyomásával tudod bekapcsolni. A modul röviden rezeg, és a gomb világít. Rövid
megnyomásokkal ciklikusan válthatunk rezgésmódokat, és az utolsó módból simán vissza lehet térni az elsőre.

A játékot a távirányítóval is vezérelheti. De először ne felejtse el bekapcsolni a golyón lévő gombbal. A távirányítót
ezután a kerék szimbólummal ellátott gomb hosszabb ideig történő lenyomásával lehet bekapcsolni. A
vezérlőpanelen rövid ideig villogni fog egy kék LED. A rezgési módok váltása a hullám szimbólummal ellátott gomb
rövid megnyomásával történik.

Vibrációs programok

10 vibrációs programmal órákig szórakoztat.

1. Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású
2. Klasszikus vibráció – közepes intenzitású
3. Klasszikus vibráció – legmagasabb intenzitás
4. Gyors impulzusrezgés
5. Három gyors impulzus váltakozik egy rövid szünettel
6. Négy gyors impulzus váltakozik két hosszabb és egy rövid szünettel
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7. Öt rövid impulzus váltakozik klasszikus rezgéssel
8. Öt gyors impulzus váltakozik klasszikus vibrációval
9. Géppuskalövés – gyors pontimpulzusok
10. Gyors impulzusrezgés

Vízállóság

A Vénusz golyók vízállóak, így pillanatok alatt megbirkózik a karbantartásukkal. De jobb, ha nem hívod meg őket
játszani a vízben. Víz kerülhet a töltőnyílásba.

Design és alak

A modern, időtlen dizájnú játék kúpos hegyével kis fenyőtobozokra emlékeztet. Két egymás utáni, spirális hornyú
gyűrűs golyót rugalmas szilikon kötés köti össze, így a készüléket oldalra lehet hajlítani, így a nőket még hosszabb
ülés közben sem zavarja. A Vénusz golyók jól tartanak a kézben, és könnyen kihúzhatók a hüvelyből a nagyobb
lyukkal ellátott rugalmas zsinórnak köszönhetően. Az intelligens és diszkrét távirányító az előjátékhoz vagy a
nyilvánosan megosztott játékokhoz is fűszert ad.

Anyag

A Vénusz golyói luxus dupla szilikonból készülnek, ami az emberi bőrt idézi, és fokozza a női hitelesség érzését a
készülékkel való játék során. Az ABS műanyagból készült golyók magja szilárd formát kölcsönöz a játéknak, így
könnyen beilleszthető a hüvelybe. A golyók közötti rugalmas csatlakozásnak köszönhetően a modell minden
helyzetben alkalmazkodik a test anatómiájához. A puha, rugalmas szilikon zsinór nem akadályozza az ölében.

Szín

A sötét azúrkék szín a gyengédséget, a harmóniát és a megértést szimbolizálja. A feltérképezetlen gyönyör
mélységeibe vonzza.

Méretek

Az eszköz tökéletesen kitölti a hüvelyt, de szép átmérőjének köszönhetően kezdőknek vagy még nem szült nőknek is
megfelelő.

Teljes hossza: 18 cm
A betétes rész hossza: 9 cm
Húr hossza: 9 cm
Golyó átmérője: 3,6 cm
Vezérlő méretei: 6,2 x 3,5 cm
Vezérlő súlya: 35 g
Golyó súlya: 55 g
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