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Darling vibrációs pillangó

Karbantartás

A csokornyakkendő otthon van a vízben, így a bal hátuljával tisztítható. Csak
szappanozza be, és minden használat után öblítse le meleg vízzel.
Segédeszközök fertőtlenítése segít megszabadítani a készüléket minden
szennyeződéstől.

Töltés

Rezgő pillangó Darling gyárilag kb.30%-ig előre feltöltve kapja meg. De az első használat előtt fel kell tölteni. Ez a kis
szolgáltatás hosszú akkumulátor-üzemidővel jutalmazza meg. A töltéshez dugja be a töltőkábel USB-csatlakozóját a
vakaljzatba, amit a vibráló pillangó hátulján, tapintóval ellátott feje alatt talál. A vezérlőt ugyanúgy tölti, csak dugja
be az alsó szélén lévő csatlakozót a lyukba a tápellátáshoz. Ezután csatlakoztassa a töltőkábel másik végét a
konnektorhoz az adapteren keresztül. Töltés közben a lámpák pirosan villognak. A teljes töltés pillanatában
felgyulladnak és világítanak mindaddig, amíg le nem választja a készüléket és a vezérlőt az áramellátásról. A töltés
körülbelül 1,5 órát vesz igénybe, majd körülbelül 1 óráig tud rezegni.Ne feledje, hogy minél nagyobb rezgési
intenzitást választ, annál rövidebb a csokornyakkendő élettartama.

Vezérlés

A vibráló pillangót a bal hátuljával utasítás nélkül is irányíthatja. A csokornyakkendő hátulján találsz egy gombot,
amely mindent vezérel. A gomb körülbelül 5 másodperces erős megnyomása után a gomb feletti lámpa pirosan
villogni kezd. Ezzel tudatja Önnel, hogy a csokornyakkendő rajta van. Nyomja meg röviden ezt a gombot a rezgési
program váltásához. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra ugyanazt a gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 3
másodpercig, és a csokornyakkendő kikapcsol.

A távirányító is hasonlóan működik. Nyomja meg a gyártó ezüstszínű logóját a távirányítón a bekapcsoláshoz. Amint
a vezérlő piros lámpája felvillan, az aktiválódik. A logó rövid megnyomásával szabadon válthat a vibrációs programok
között.

Vibrációs programok

A vibrációs csokornyakkendő 12 vibrációs programból álló terhelést kapott a gyártótól. Szóval szórakozni fogsz.

Alacsony intenzitású állandó rezgés.1.
Közepes intenzitású állandó rezgés.2.
Állandó nagy intenzitású vibráció.3.
„Kalapács.” Rövid impulzusok sorozata.4.
Közepes impulzusok sorozata.5.
Tíz rövid impulzust egy hosszú rezgés vált fel.6.
Öt közepes impulzust két hosszú rezgés vált fel.7.
„Ebb and flow.” Hosszú rezgések váltakozása, amelyek az elején erősek és a vége felé gyengülnek.8.
Négy rövid impulzus, majd két hosszú.9.
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Hosszú pulzáló rezgések a sziréna ritmusában.10.
Váltakozó impulzusok intervallumban 3 rövid, 10 ultrarövid és gyors, 3 hosszú impulzus.11.
Egy rövid rezgés váltakozása egy hosszú rezgéssel.12.

Vízállóság

Szeretjük a vízálló kütyüket. Ezért szeretjük, ha a vibráló pillangót beviheted a fürdőbe, és különlegessé
varázsolhatod pihentető fürdődet.

Design és alak

A vibráló pillangó úgy néz ki, mint egy igazi pillangó, amelyet egy trópusi esőerdőben találhat meg. Aranyos
kialakítása gyengéd tapintású. A pénisz lekerekített formája bordázattal és speciális görbülettel kifejezetten a G-pont
stimulálására lett kifejlesztve, pont megfelelő méretű, hogy elférjen a kézben. Jól tartja a tartást, és nem nyom sehol
sem viselet közben.

Anyag

Ha egyszer megsimogatta a szilikon eszközt, nem akarja majd elengedni. A szilikon sima és puha felülettel
rendelkezik.

Szín

A púder rózsaszín színe gyengédséget idéz. A csokornyakkendő kellemes és érzéki pillanatokat teremt együtt vagy
egyedül.

Méretek

Rezgő csokornyakkendő Darling úgy néz ki, mint egy kis kütyü, ami nagy csodákra képes.

A csokornyakkendő teljes hossza tapintó nélkül: 6,9 cm
A csokornyakkendő teljes hossza antennákkal együtt: 8,4 cm
Maximális szárnyfesztávolság: 7,1 cm
Legkisebb szárnyfesztávolsága: 4,9 cm
A pénisz teljes hossza: 7 cm
A pénisz legkeskenyebb része: 1,8 cm
A pénisz legszélesebb része: 2,8 cm
A csokornyakkendő súlya vezérlés nélkül: 64 g
Távirányító súlya: 15 g
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