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Vibrační motýlek Lovely Delight

Údržba

S vodotěsnou úpravou bude čištění motýlka hračka. Po každém použití ho
namydlete a opláchněte pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek se hodí
použít nakonec čištění, protože zbaví hračku i těch nejmenších nečistot,
kterých byste si pouhým okem nevšimli. Po umytí pomůcku utřete ručníkem a
suchou ji uložte zpátky do krabičky nebo textilního pytlíku tak, aby se ve
vašem šuplíku slasti nedotýkala jiných erotických hraček, se kterými by její
materiál mohl zreagovat a poškodit se.

Nabíjení

Doporučujeme pomůcku nabít už před prvním použitím. Prodloužíte tak životnost baterie. Dobíjení pomocí USB
kabelu hravě zvládnete. Stačí, když USB konektor zastrčíte do zdířky pro nabíjení, kterou najdete hned pod ovládacím
tlačítkem. Druhý konec kabelu pak připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během
nabíjení svítí kontrolka červeně. V momentě dobití zhasne. Nám nabíjení trvalo cca 2 hodiny, po kterých nám motýlek
vydržel vibrovat 4 hodiny v kuse.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka si zamilujete. Vibračního motýlka zapnete dlouhým stiskem tlačítka,
umístěného na hřbetu pomůcky. Pomůcka zavibruje a pod tlačítkem zabliká červená kontrolka. Jeho opětovným,
dlouhým stiskem hračku vypnete (tentokrát zavibruje třikrát). Jednotlivé programy přepínáte krátkým stiskem
ovládacího tlačítka, případně prostřednictvím mobilní aplikace.

Vibračního motýlka Lovely Delight ale můžete taky ovládat pomocí jednoduché mobilní aplikace. Tu nainstalujete tak,
že nejdřív načtete QR kód z krabičky svého výrobku. Pokud nemáte čtečku QR kódů, můžete aplikaci stáhnout rovnou
ze stránek výrobce. Stačí jen, když v telefonu na chvíli povolíte stahování aplikací třetích (neznámých) stran. Po
úspěšné instalaci se pak už jen seznámíte s možnostmi aplikace a dopřejete si pořádnou dávku rozkoše, kdekoli vás
jen napadne.

Vibrační programy

S 10 vibračními programy vás čeká dlouhá, slastiplná procházka parkem.

Klasické vibrace nízké intenzity1.
Klasické vibrace střední intenzity2.
Klasické vibrace vysoké intenzity3.
Program přechází od slabých až po ty nejsilnější vibrace4.
Devět po sobě jdoucích úderných silných vibrací5.
Přerušované silné pulzování zakončí 1 dlouhá vibrace6.
Delší přerušované a silné pulzy zakončí 1 dlouhá vibrace7.
Rychlé, přerušované pulzy zakončí 1 dlouhá vibrace8.
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Střídání dlouhých a ještě delších pulzů9.
Střídání dlouhých vibrací a dvou krátkých pulzů10.

Voděodolnost

Vibrační motýlek Lovely Delight je vodotěsný. Můžete si s ním proto vychutnat dlouhou relaxační koupel ve vaně
nebo ve vířivce.

Design a tvar

Pomůcka svým tvarem i designovým provedením připomíná skutečného motýlka. Zahnutý výběžek skvěle doléhá na
bod G, takže si na své přijdou hlavně ženy, které milují vaginální dráždění. Celkově se pomůcka dobře drží v ruce a
hravě si ji můžete sbalit do kufru. Líbí se nám taky růžové kalhotky, které najdete jako součást balení.

Materiál

Vibrační motýlek se vyrábí z kvalitního silikonového materiálu, který je na dotek stejně hebký jako ten nejjemnější
šátek z hedvábí.

Barva

Sytě růžová barva vám připomene bezstarostnost mládí a letního období. S chutí se proto vrhnete do
experimentování.

Rozměry

Motýlka si snadno přibalíte do batohu na výlet.

Celková délka motýlka: 9 cm
Celková šířka motýlka: 7 cm
Celková délka vaginálního výběžku: 8,5 cm
Nejužší průměr výběžku: 2,6 cm
Nejširší průměr výběžku: 2,9 cm
Hmotnost: 72 g
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