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Little Pleasure vibrációs pillangó

Karbantartás

A karbantartás egy trombita. Csak annyit kell tennie, hogy meleg vízzel öblítse
le a pillangót. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt alaposabban
mossa le. Segédeszközök fertőtlenítése segít megszabadulni minden
szennyeződéstől. Még azokat is, amelyeket csak mikroszkóp alatt venne észre.

Töltés

A töltéshez kettős USB kábelt használnak, így egyszerre töltheti a távirányítót és a csokornyakkendőt. Az első
használat előtt javasoljuk, hogy teljesen töltse fel a készüléket, mert gyárilag csak körülbelül 30%-ot kap.

Dugja be az USB-csatlakozót a vak töltőnyílásba, amely a vibrációs íj hátulján, a vezérlőgomb alatt található. Töltés
közben a piros jelzőfény villog. Ha a távirányító és a csokornyakkendő is csatlakoztatva van a töltőhöz, a jelzőfények
pirosan villognak és villognak, amíg teljesen fel nem töltődnek. A töltés körülbelül 40 percet vesz igénybe, és a
pillangó 20 percig tartott minket a legmagasabb rezgési fokon. Alacsonyabb intenzitású vibráció mellett azonban
akár 45 perccel is meghosszabbíthatod vele a szórakozást.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az intuitív kezelést, majd vakon irányíthatja a vibráló pillangót. A bekapcsoláshoz nyomja meg a
megemelt kör gombot a csokornyakkendő hátulján. Tartsa lenyomva a gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a
pillangó rezegni nem kezd. Rezgés után a gomb alatti lámpa pirosan világít. A kör gomb az egyes rezgési programok
közötti váltásra is szolgál.

A csokornyakkendő kikapcsolásához használja ugyanazt a gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig.
Kikapcsolás előtt a vibráló pillangó 3-szor rezeg, majd kikapcsol. A távirányítót csak akkor kapcsolhatja be, ha a
csokornyakkendő már rajta van. Nyomja meg egyszer a "bekapcsoló" gombot a vezérlő bekapcsolásához. A
csúcsánál piros lámpa világít.

A felette lévő gombbal lehet rezgésprogramot váltani, vagyis azzal, amelyiken két függőleges hullámvonal van. A
távirányító kikapcsolásához nyomja meg egyszer a „bekapcsoló” gombot. A vezérlő kialszik, és a vibráló íj rezgése
megszűnik.

Vibrációs programok

Összesen 12 vibrációs program gondoskodik számodra egész éjszaka szórakoztató programról.

Gyenge klasszikus rezgések.1.
Közepes intenzitású klasszikus rezgések.2.
Erős klasszikus rezgések.3.
Lassú impulzusú rezgések sorozata.4.
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Egy program három rövid impulzussal váltakozva egy hosszú impulzussal.5.
A „géppisztoly” gyors impulzusú rezgések sorozatát jelenti.6.
Lassan emelkedő és csökkenő impulzusrezgések.7.
Fokozatosan gyorsuló impulzusok lassúról a leggyorsabbra.8.
Gyenge vibráció váltakozása erős rezgéssel.9.
13 rövid impulzust egy hosszú impulzus követ.10.
Az "elhalványuló géppuskatüz" lassan elhalványuló gyors impulzus.11.
„Felerősítő géppuskalövés”: gyorsító impulzusok.12.

Vízállóság

A Little Pleasure vibrációs csokornyakkendő különlegessé teszi a sok vízi szórakozást. Mint minden vízálló eszköz, ez
is tud bolondozni a pezsgőfürdő hullámaiban, amíg ki nem merül.

Design és alak

A vékony szárnyú, vibráló csokornyakkendő sötétrózsaszínben úgy néz ki, mint egy igazi pillangó, pufók, anatómiai
formájú pénisszel, amely tökéletesen kitölt. Az ovális vezérlő tökéletesen illeszkedik a kezedbe, így a
csokornyakkendő játékosan irányítható.

Anyag

Már az első simogatásnál beleszeretsz a szilikon anyagba. Sima és puha felülete kényeztetésre ösztönöz.

Szín

A sötét rózsaszín játékra és a női szexualitás felfedezésére ösztönöz. Az erotikus segédeszközök célja mellett
kényeztetésre, játékra és új érzések felfedezésére hív.

Méretek

A vibrációs csokornyakkendő az egyik kis eszköz, amelyet könnyedén belebújhatsz a hátizsákba vagy a kézitáskába.

A csokornyakkendő teljes hossza csáp nélkül: 7,5 cm
A csokornyakkendő teljes hossza csápokkal együtt is: 8,6 cm
A szárnyak maximális szélessége: 7,1 cm
A szárnyak legkisebb szélessége: 4,5 cm
A pénisz teljes hossza: 7 cm
A pénisz legkeskenyebb része: 2,3 cm
A pénisz legszélesebb része: 2,9 cm
Pillangó súlya: 70 g
Távirányító súlya: 13 g
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