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Chytré vibrační kuličky HiBall

Údržba

Péče o Hi Ball není vůbec složitá – stačí proud teplé vody a mýdlo.
Nezapomeňte je umýt před i po každém použití. Dezinfekce pomůcek dokončí
očistu pomůcky a zbaví ji všech nečistot a nevítaných hostů. Nakonec nechejte
kuličky oschnout a uskladněte odděleně od ostatních pomůcek, nejlépe
v originální krabičce nebo v textilním pytlíku.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme pomůcku zcela nabít, protože to prodlouží
životnost akumulátoru. Konektor pořádně zastrčte do dírky, kterou najdete
z boku větší kuličky, a USB poté zapojte do PC, notebooku nebo adaptéru
nabíječky telefonu. Jakmile tak uděláte, rozsvítí se růžová kontrolka u tlačítka
na zapnutí uprostřed menší kuličky. Kontrolka přestane svítit, až se pomůcka
nabije do plna. Nabíjí se necelé 4 hodiny. Radost vydrží dělat půl hodinky.

Ovládání

HiBall zapnete i vypnete delším stiskem tlačítka na zapnutí. Motorek se nachází ve spodní, větší kuličce. Ovládání
pomocí aplikace na mobilu nebo v offline režimu. V offline režimu postačí, když zapnete HiBall a po zavedení do
vaginy hurá na pánevní svalstvo. Senzor v kuličkách začne po 50 vteřinách vnímat vaše pohyby a cviky, a tím vydává
vibrace. Čím více sevřete kuličku, tím intenzivněji HiBall vibruje. Když jsou kuličky v režimu zapnutí, krátkým stiskem
tlačítka začnou kuličky vibrovat, takže fungují i jako vibrační vajíčko. S aplikací je ale větší zábava! Apka přes Android
se jmenuje Joy ON Kehel. Sem tam jsme se setkali, že u nového Androidu bývá problém se spárovat a je v angličtině.
App store se jmenuje iBall a tam to funguje jako po másle a je v češtině. Oskenujte QR kód rovnou z krabičky kuliček.
Google Play (pro Android od verze 4.3) nebo App Store nabízí aplikaci ke stažení a pak už jen stačí spárovat. Zapněte
si bluetooth na mobilu. HiBall se páruje pouze tak, že se zapne (aby rychle blikala dioda) a pak se zapne apka.
Klikněte vpravo nahoře na Off, pak se potvrdí iBall a „connect to device“. Spojí se během pár sekund. Po propojení se
vám objeví rozcestník se třemi druhy posilování. Nejjednodušší je základní cvičení, které vás navede podobně jako
trenér ve fitku. Připravte si kuličky, nalubrikujte a zaveďte správně do vaginy. Potom už začíná samotné cvičení podle
instrukcí.

Vibrační programy

Při spárování s aplikací máte už větší výběr:

Něžné vibrace – souvislé jemné vibrace1.
Kolísavé vibrace – 4 jemné a 5 silná vibrace2.
Vlnové vibrace – kratší pravidelné pulzy3.
Stoupající vibrace – postupně zvyšující se intenzita4.

V aplikaci můžete absolvovat různá cvičení.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Voděodolnost

Kuličky jsou voděodolné, zvládnou rychlou spršku, ale společné koupeli se vyhněte. Při našem testování jsme
vibrující kuličky nechali 5 minut pod tekoucí vodou a zmákly to na jedničku.

Design a tvar

Dvě spojené kuličky zakončené delším ocáskem. První oválná a druhá kulatá. Kuličky mají na konci ohebnou
anténku pro snadnější vytahování. Díky oválnému tvaru první kuličky se snadno zavádějí.

Materiál

Když zavřu oči a vezmu si je do dlaní, tak cítím jemnost a hladkost silikonu. Měkký a neporézní materiál zaručí
bezpečné používání. Pro tyto vlastnosti patří mezi nejlepší materiál současné doby pro erotické pomůcky.
Šetrný k tělu, bez jakýchkoliv alergických reakcí. Vnitřnímu provedení vévodí ABS plast.

Barva

Jen růžová to může být… Tuhle prima písničku si budete pobrukovat po celou dobu nošení.

Rozměry

Kuličky padnou akorát do ruky. Jsou větší a tím krásně zaplní a zintenzivní pocity.

Celková délka: 21,5 cm
Délka anténky: 13,5 cm
Délka obou kuliček: 7,5 cm
Průměr kratší kuličky: 3,2 cm
Průměr delší kuličky: 3,1 cm
Průměr spoje mezi kuličkami: 1,6 cm
Hmotnost: 53 g
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