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Vibračný motýlik Lovely Delight

Údržba

S vodotesnou úpravou bude čistenie motýlika hračka. Po každom použití ho
namydlite a opláchnite pod tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok sa hodí použiť
nakoniec čistenie, pretože zbaví hračku aj tých najmenších nečistôt, ktorých by
ste si voľným okom nevšimli. Po umytí pomôcku utrite uterákom a suchú ju
uložte späť do krabičky alebo textilného vrecka tak, aby sa vo vašom šuplíku
slasti nedotýkala iných erotických hračiek, s ktorými by jej materiál mohol
zreagovať a poškodiť sa.

Nabíjanie

Odporúčame pomôcku nabiť už pred prvým použitím. Predĺžite tak životnosť batérie. Dobíjanie pomocou USB kábla
hravo zvládnete. Stačí, keď USB konektor zastrčíte do dierky pre nabíjanie, ktorú nájdete hneď pod ovládacím
tlačidlom. Druhý koniec kábla potom pripojte k powerbance alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas
nabíjania svieti kontrolka na červeno. V momente dobitie zhasne. Nám nabíjanie trvalo cca 2 hodiny, po ktorých nám
motýlik vydržal vibrovať 4 hodiny v kuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou jedného tlačidla si zamilujete. Vibračného motýlika zapnete dlhým stlačením tlačidla,
umiestneného na chrbte pomôcky. Pomôcka zavibruje a pod tlačidlom zabliká červená kontrolka. Jeho opätovným,
dlhým stlačením hračku vypnete (tentokrát zavibruje trikrát). Jednotlivé programy prepínate krátkym stlačením
ovládacieho tlačidla, prípadne prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Vibračného motýlika Lovely Delight ale môžete tiež ovládať pomocou jednoduchej mobilnej aplikácie. Tú nainštalujete
tak, že najskôr načítate QR kód z krabičky svojho výrobku. Ak nemáte čítačku QR kódov, môžete aplikáciu stiahnuť
rovno zo stránok výrobcu. Stačí len, keď v telefóne na chvíľu povolíte sťahovanie aplikácií tretích (neznámych) strán.
Po úspešnej inštalácii sa potom už len zoznámite s možnosťami aplikácie a doprajete si poriadnu dávku rozkoše,
kdekoľvek vás len napadne.

Vibračné programy

S 10 vibračnými programy vás čaká dlhá, slastiplná prechádzka parkom.

Klasické vibrácie nízkej intenzity1.
Klasické vibrácie strednej intenzity2.
Klasické vibrácie vysokej intenzity3.
Program prechádza od slabých až po tie najsilnejšie vibrácie4.
Deväť po sebe idúcich úderných silných vibrácií5.
Prerušované silné pulzovanie zakončí 1 dlhá vibrácie6.
Dlhšie prerušované a silné pulzy zakončí 1 dlhá vibrácie7.
Rýchle, prerušované pulzy zakončí 1 dlhá vibrácie8.
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Striedanie dlhých a ešte dlhších pulzov9.
Striedanie dlhých vibrácií a dvoch krátkych pulzov10.

Vodeodolnosť

Vibračný motýlik Lovely Delight je vodotesný. Môžete si s ním preto vychutnať dlhú relaxačný kúpeľ vo vani alebo vo
vírivke.

Dizajn a tvar

Pomôcka svojím tvarom aj dizajnovým prevedením pripomína skutočného motýlika. Zahnutý výbežok skvele dolieha
na bod G, takže si na svoje prídu hlavne ženy, ktoré milujú vaginálne dráždenie. Celkovo sa pomôcka dobre drží
v ruke a hravo si ju môžete zbaliť do kufra. Páči sa nám tiež ružové nohavičky, ktoré nájdete ako súčasť balenia.

Materiál

Vibračný motýlik sa vyrába z kvalitného silikónového materiálu, ktorý je na dotyk rovnako hebký ako ten najjemnejší
šatka z hodvábu.

Farba

Sýto ružová farba vám pripomenie bezstarostnosť mladosti a letného obdobia. S chuťou sa preto vrhnete do
experimentovania.

Rozmery

Motýlika si ľahko pribalíte do batohu na výlet.

Celková dĺžka motýlika: 9 cm
Celková šírka motýlika: 7 cm
Celková dĺžka vaginálneho výbežku: 8,5 cm
Najužšej priemer výbežku: 2,6 cm
Najširší priemer výbežku: 2,9 cm
Hmotnosť: 72 g
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