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Vibračný motýlik Darling

Údržba

Motýlik je vo vode ako doma, takže jeho čistenie zvládnete ľavou zadnou. Stačí
ho po každom použití namydliť a opláchnuť teplou vodou. Dezinfekcia pomôcok
vám pomôže zbaviť pomôcku všetkých nečistôt.

Nabíjanie

Vibračného motýlika Darling dostanete z výroby prednabitý na cca 30%. Pred úplne prvým použitím by ste ho ale
mali nabiť. Za túto malú službu sa vám odmení dlhou výdržou batérie. Pre nabitie zastrčte USB konektor nabíjacieho
kábla do zaslepenej zdierky, ktorú nájdete na chrbte vibračného motýlika pod jeho hlavičkou s tykadlami. Ovládač
nabijete rovnako, stačí na jeho spodnej hrane vložiť konektor do dierky na napájanie. Potom zapojte druhý koniec
nabíjacieho kábla cez adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania blikajú kontrolky červeno. V momente plného
nabitia sa rozsvietia a zostanú svietiť až do doby, než pomôcku aj s ovládačom odpojíte z napájania. Nabíjanie trvá
cca 1,5 hod. a vydrží potom vibrovať cca 1 hod. Myslite na to, že čím vyššiu intenzitu vibrácií zvolíte, tým viac sa
skráti výdrž motýlika.

Ovládanie

Ovládanie vibračného motýlika zvládnete ľavou zadnou aj bez návodu. Na chrbte motýlika nájdete jedno tlačidlo,
ktorým ovládate všetko. Po silnom stlačení tlačidla na dobu cca 5 sekúnd začne kontrolka nad tlačidlom blikať
červeno. Tým vám dá najavo, že je motýlik zapnutý. Krátkym stlačením tohto tlačidla si prepnete vibračný program.
Pre vypnutie opäť stlačte silne rovnaké tlačidlo, ktoré držte cca 3 sekundy a motýlik sa vypne.

Diaľkový ovládač sa ovláda rovnako. Pre zapnutie stlačte na ovládači strieborné logo výrobcu. Akonáhle zabliká
červená kontrolka na ovládači, je aktivovaný. Krátkym stlačením loga si potom ľubovoľne prepínate medzi
vibračnými programami.

Vibračné programy

Vibračný motýlik dostal od výrobcu nálož 12 vibračných programov. Takže o zábavu budete mať postarané.

Stála vibrácia nízkej intenzity.1.
Stála vibrácia strednej intenzity.2.
Stála vibrácia vysokej intenzity.3.
„Zbíjačka.“ Séria krátkych pulzov.4.
Séria stredne dlhých pulzov.5.
Desať krátkych pulzov vystrieda jedna dlhá vibrácia.6.
Päť stredne dlhých pulzov vystriedajú dve dlhé vibrácie.7.
„Príliv a odliv.“ Striedanie dlhých vibrácií, ktoré sú zo začiatku silné a ku koncu slabnú.8.
Štyri krátke pulzy a potom dva dlhé.9.
Dlhé pulzné vibrácie v rytme sirény.10.
Striedanie pulzov v intervale 3 krátke, 10 ultrakrátkych a rýchlych, 3 dlhé pulzy.11.
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Striedanie jednej krátkej vibrácie s jednou dlhou vibráciou.12.

Vodeodolnosť

Vodotesné pomôcky máme radi. Preto sa nám páči, že si vibračného motýlika môžete vziať so sebou do vane a
ozvláštniť si tak relaxačný kúpeľ.

Dizajn a tvar

Vibračný motýlik vyzerá ako skutočný motýľ, ktorého by ste našli v tropickom dažďovom lese. Jeho roztomilý
design pôsobí nežne. Zaguľatený tvar penisu s vrúbkami a špeciálnym zakrivením bol špeciálne vyvinutý na
dráždenie bodu G. Veľkostne je tak akurát do ruky. Dobre sa drží a pri nosení nikde netlačí.

Materiál

Ako raz pohladíte silikónovú pomôcku, už ju nebude chcieť dať z ruky. Silikón má hladký a hebký povrch.

Farba

Púdrovo ružová farba evokuje nežnosť. Motýlik vás tak naladí k jemným a zmyselným chvíľkam vo dvojici aj osamote.

Rozmery

Vibračný motýlik Darling vyzerá ako malá pomôcka, ktorá dokáže veľké divy.

Celková dĺžka motýlika bez tykadiel: 6,9 cm
Celková dĺžka motýlika aj s tykadlami: 8,4 cm
Maximálna šírka krídiel: 7,1 cm
Najmenšia šírka krídiel: 4,9 cm
Celková dĺžka penisu: 7 cm
Najužšia časť penisu: 1,8 cm
Najširšia časť penisu: 2,8 cm
Hmotnosť motýlika bez ovládania: 64 g
Hmotnosť diaľkového ovládania: 15 g
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