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Vibrační motýlek Little Pleasure

Údržba

Údržba je brnkačka. Stačí, když motýlka opláchnete teplou vodou. Před úplně
prvním použitím ale doporučujeme pečlivější umytí. Dezinfekce pomůcek vám
pomůže zbavit pomůcku všech nečistot. I těch, kterých byste si všimli leda pod
mikroskopem.

Nabíjení

K nabíjení slouží dvojitý USB kabel, takže můžete nabíjet dálkové ovládání a motýlka současně. Před prvním použitím
doporučujeme pomůcku nabít do plna, protože vám z výroby přijde nabitý pouze na cca 30 %.

USB konektor zastrčte do zaslepené dírky pro nabíjení, kterou najdete na hřbetu vibračního motýlka, pod ovládacím
tlačítkem. Během nabíjení bliká červená kontrolka. Při zapojení dálkového ovladače i motýlka do nabíječky začnou
kontrolky obou blikat červeně a blikají až do chvíle, než jsou plně nabité. Nabíjení trvá cca 40 minut a motýlek nám
vydržel vibrovat na nejvyšší stupeň vibrací 20 minut. S nižší intenzitou vibrací si však dovádění s ním můžete
prodloužit až na 45 minut.

Ovládání

Intuitivní ovládání se rychle naučíte a pak už vibračního motýlka zvládnete ovládat i poslepu. Pro zapnutí stiskněte na
hřbetu motýlka tlačítko ve tvaru vystouplého kruhu. Podržte tlačítko cca 3 vteřiny, dokud motýlek nezavibruje. Po
zavibrování se rozsvítí kontrolka pod tlačítkem červeně. Tlačítko s kruhem slouží také pro přepínání mezi jednotlivými
vibračními programy.

Motýlka vypnete pomocí stejného tlačítka tím, že ho podržíte zhruba po dobu 3 vteřin. Ještě před vypnutím vibrační
motýlek 3× zavibruje a poté se vypne. Dálkový ovladač můžete zapnout až ve chvíli, kdy už máte zapnutého
i motýlka. Jedním stisknutím tlačítka „power“ zapnete ovladač. V jeho špičce se rozsvítí červené světýlko.

Tlačítkem nad ním, tedy tím, které má na sobě dvě svislé vlnovky, přepínáte vibrační programy. Pro vypnutí
dálkového ovladače stačí jednou zmáčknout tlačítko „power“. Ovladač zhasne a vibrační motýlek přestane vibrovat.

Vibrační programy

Celkem 12 vibračních programů vám zařídí zábavný program na celou noc.

Slabé klasické vibrace.1.
Středně intenzivní klasické vibrace.2.
Silné klasické vibrace.3.
Série pomalých pulzních vibrací.4.
Program se třemi krátkými pulzy, které střídá jeden dlouhý puls.5.
„Kulomet“ znamená řadu rychlých pulzních vibrací.6.
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Pomalu stoupající a klesající pulzní vibrace.7.
Postupně se zrychlující pulzy od pomalých po nejrychlejší.8.
Střídání slabé vibrace se silnou vibrací.9.
Po 13 krátkých pulzech následuje jeden dlouhý puls.10.
„Slábnoucí kulometná střelba“ představuje pomalu slábnoucí rychlé pulzy.11.
„Zesilující střelba z kulometu“ znamená zrychlující se pulzy.12.

Voděodolnost

Vibrační motýlek Little Pleasure vám ozvláštní spoustu vodních radovánek. Jako každá vodotěsná pomůcka dokáže
blbnout ve vlnách vířivky až do samotného vyčerpání.

Design a tvar

Vibrační motýlek s tenkými křídly v tmavě růžové barvě vypadá jako opravdový motýl s buclatým, anatomicky
tvarovaným penisem, který skvěle zaplní. Oválný ovladač perfektně padne do ruky, takže se motýlek hravě ovládá.

Materiál

Silikonový materiál si zamilujete na první pohlazení. Jeho hladký a jemný povrch vybízí k hýčkání.

Barva

Tmavě růžová vybízí k hraní a objevování ženské sexuality. Spolu s účelem erotické pomůcky vás vyzve
k rozmazlování, hraní a objevování nových pocitů.

Rozměry

Vibrační motýlek patří k malým pomůckám, které snadno strčíte do batohu nebo kabelky.

Celková délka motýlka bez tykadel: 7,5 cm
Celková délka motýlka i s tykadly: 8,6 cm
Maximální šířka křídel: 7,1 cm
Nejmenší šířka křídel: 4,5 cm
Celková délka penisu: 7 cm
Nejužší část penisu: 2,3 cm
Nejširší část penisu: 2,9 cm
Hmotnost motýlka: 70 g
Hmotnost dálkového ovládání: 13 g
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