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Vibrační motýlek Darling

Údržba

Motýlek je ve vodě jako doma, takže jeho čištění zvládnete levou zadní. Stačí
ho po každém použití namydlit a opláchnout teplou vodou. Dezinfekce
pomůcek vám pomůže zbavit pomůcku všech nečistot.

Nabíjení

Vibračního motýlka Darling dostanete z výroby přednabitý na cca 30 %. Před úplně prvním použitím byste ho ale měli
nabít. Za tuto malou službu se vám odmění dlouhou výdrží baterie. Pro nabití zastrčte USB konektor nabíjecího
kabelu do zaslepené zdířky, kterou najdete na hřbetu vibračního motýlka pod jeho hlavičkou s tykadly. Ovladač
nabijete stejně, stačí na jeho spodní hraně vložit konektor do dírky pro napájení. Poté zapojte druhý konec nabíjecího
kabelu přes adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení blikají kontrolky červeně. V momentě plného nabití se
rozsvítí a zůstanou svítit až do doby, než pomůcku i s ovladačem odpojíte z napájení. Nabíjení trvá cca 1,5 hod. a
vydrží pak vibrovat cca 1 hod. Myslete na to, že čím vyšší intenzitu vibrací zvolíte, tím více se zkrátí výdrž motýlka.

Ovládání

Ovládání vibračního motýlka zvládnete levou zadní i bez návodu. Na hřbetu motýlka najdete jedno tlačítko, kterým
ovládáte všechno. Po silném stlačení tlačítka na dobu cca 5 vteřin začne kontrolka nad tlačítkem blikat červeně. Tím
vám dá najevo, že je motýlek zapnutý. Krátkým stisknutím tohoto tlačítka si přepnete vibrační program. Pro vypnutí
opět stiskněte silně stejné tlačítko, které držte cca 3 vteřiny a motýlek se vypne.

Dálkový ovladač se ovládá stejně. Pro zapnutí stiskněte na ovladači stříbrné logo výrobce. Jakmile zabliká červená
kontrolka na ovladači, je aktivovaný. Krátkým stisknutím loga si pak libovolně přepínáte mezi vibračními programy.

Vibrační programy

Vibrační motýlek dostal od výrobce nálož 12 vibračních programů. Takže o zábavu budete mít postaráno.

Stálá vibrace nízké intenzity.1.
Stálá vibrace střední intenzity.2.
Stálá vibrace vysoké intenzity.3.
„Sbíječka.“ Série krátkých pulzů.4.
Série středně dlouhých pulzů.5.
Deset krátkých pulzů vystřídá jedna dlouhá vibrace.6.
Pět středně dlouhých pulzů vystřídají dvě dlouhé vibrace.7.
„Příliv a odliv.“ Střídání dlouhých vibrací, které jsou ze začátku silné a ke konci slábnou.8.
Čtyři krátké pulzy a pak dva dlouhé.9.
Dlouhé pulzní vibrace v rytmu sirény.10.
Střídání pulzů v intervalu 3 krátké, 10 ultrakrátkých a rychlých, 3 dlouhé pulzy.11.
Střídání jedné krátké vibrace s jednou dlouhou vibrací.12.
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Voděodolnost

Vodotěsné pomůcky máme rádi. Proto se nám líbí, že si vibračního motýlka můžete vzít sebou do vany a ozvláštnit si
tak relaxační koupel.

Design a tvar

Vibrační motýlek vypadá jako skutečný motýl, kterého byste našli v tropickém deštném lese. Jeho roztomilý design
působí něžně. Zakulacený tvar penisu s vroubky a speciálním zakřivením byl speciálně vyvinutý k dráždění bodu G.
Velikostně je tak akorát do ruky. Dobře se drží a při nošení nikde netlačí.

Materiál

Jak jednou pohladíte silikonovou pomůcku, už ji nebude chtít dát z ruky. Silikon má hladký a hebký povrch.

Barva

Pudrově růžová barva evokuje něžnost. Motýlek vás tak naladí k jemným a smyslným chvilkám ve dvou i o samotě.

Rozměry

Vibrační motýlek Darling vypadá jako malá pomůcka, která dokáže velké divy.

Celková délka motýlka bez tykadel: 6,9 cm
Celková délka motýlka i s tykadly: 8,4 cm
Maximální šířka křídel: 7,1 cm
Nejmenší šířka křídel: 4,9 cm
Celková délka penisu: 7 cm
Nejužší část penisu: 1,8 cm
Nejširší část penisu: 2,8 cm
Hmotnost motýlka bez ovládání: 64 g
Hmotnost dálkového ovládání: 15 g
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