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Vibrační Venušiny kuličky na dálkové ovládání Love
Balls II z dvojitého silikonu

Údržba

Údržbu voděodolných venušiných kuliček budete mít hotovou během chviličky.
Po každém použití je namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a pak je otřete
jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech skrytých bakterií,
kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suché venušiny kuličky uložte do
originální krabičky nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkaly ostatních
pomůcek ve vaší sbírce. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a
můžou se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výroby z části nabitá, ale před prvním použitím ji dobijte do plna. Prodloužíte tím životnost
baterie. V krabičce najdete přibalený USB kabel. Jednu stranu s kulatým konektorem zastrčte do zaslepené dírky s
označením DC. Druhý konec zapojte do adaptéru na mobilní telefon nebo do powerbanky a počkejte 70 min, než se
kuličky nabijí. Po tuto dobu uvidíte rytmicky problikávat ovládací tlačítko, které zhasne, až hračce dodáte šťávu.
Potom si s ní dámy užijí 50 minut rozkoše.

Ovladač pohání jedna lithiová knoflíková baterie typu CR2032, kterou dostanete od výrobce. Baterii vyměníte
pootočením kulatého krytu na zadní straně dálkového ovládání. Zjistili jsme, že se krytka nehtem povoluje a následně
utahuje docela ztuha, proto mějte po ruce třeba plastový žeton nebo minci.

Ovládání

Jednoduché ovládání si rychle zapamatujete. Kuličky zapnete delším stisknutím jediného ovládacího tlačítka, které
najdete uprostřed kuličky, která se napojuje na silikonovou šňůrku. Pomůcka krátce zavibruje a tlačítko se rozsvítí.
Krátkými stisky pak cyklicky přepínáte vibrační režimy a z posledního módu se pak plynule vrátíte zase k tomu
prvnímu.

Hračku můžete ovládat i pomocí dálkového ovladače. Nejdřív ji ale nezapomeňte zapnout tlačítkem na kuličce.
Ovladač pak zapnete delším podržením tlačítka se symbolem kolečka. Na ovládacím panelu krátce problikne
modrá dioda. Vibrační módy přepínáte krátkým stiskem tlačítka se znakem vlnovky.

Vibrační programy

S 10 vibračními programy se zabavíte na dlouhé hodiny.

1. Klasická vibrace – nízká intenzita
2. Klasická vibrace – střední intenzita
3. Klasická vibrace – nejvyšší intenzita
4. Rychlá pulzní vibrace
5. Tři rychlé pulzy střídá krátká pauza
6. Čtyři rychlé pulzy střídají dva delší a krátká pauza
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7. Pět krátkých pulzů střídá klasická vibrace
8. Pět rychlých pulzů střídá klasická vibrace
9. Kulometná palba – rychlé bodové pulzy
10. Rychlá pulzní vibrace

Voděodolnost

Venušiny kuličky jsou voděodolné, proto jejich údržbu zvládnete během chviličky. K vodním hrátkám je ale raději
nezvěte. Do zdířky pro nabíjení by se mohla dostat voda.

Design a tvar

Hračka v moderním nadčasovém provedení nám svým tvarem se zúženou špičkou připomíná malé šišky. Dvě po sobě
jdoucí kuličky s prstenci se spirálovými drážkami spojuje pružný silikonový spoj, proto pomůcku ohnete do stran a tím
pádem ženám nepřekáží ani při delším sezení. Venušiny kuličky se dobře drží v ruce a díky flexibilní šňůrce s větším
očkem se snadno vytahují z vaginy. Šikovné a diskrétní dálkové ovládání okoření taky předehru nebo společné hrátky
na veřejnosti.

Materiál

Venušiny kuličky se vyrábí z luxusního dvojitého silikonu, který evokuje lidskou kůži a umocní ženám při hrátkách s
pomůckou pocity autentičnosti. Jádro kuliček z ABS plastu dodává hračce pevný tvar, takže se snadno zavádí do
vaginy. Díky flexibilnímu spoji mezi kuličkami se model přizpůsobí anatomii těla v každé poloze. Měkká pružná
silikonová šňůrka nepřekáží v klíně.

Barva

Tmavá azurová barva symbolizuje něhu, harmonii a porozumění. Vtáhne vás do hlubin neprobádané rozkoše.

Rozměry

Pomůcka parádně zaplní vaginu, ale díky fajn průměru se velikostně hodí i pro začátečnice nebo ženy, které ještě
nerodily. 

Celková délka: 18 cm
Délka zaváděcí části: 9 cm
Délka šňůrky: 9 cm
Průměr kuliček: 3,6 cm
Rozměry ovladače: 6,2 x 3,5 cm
Hmotnost ovladače: 35 g
Hmotnost kuliček: 55 g
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