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Lovely Delight vibrációs pillangó

Karbantartás

A vízálló kezeléssel a csokornyakkendő tisztítása gyerekjáték lesz. Minden
használat után szappanozza be és öblítse le folyó víz alatt. Segédeszközök
fertőtlenítése tisztítás után hasznos használni, mert a legkisebb szennyeződést
is eltávolítja a játékról, amit szabad szemmel észre sem vennénk. A készüléket
mosás után töröljük szárazra egy törülközővel, és helyezzük vissza a dobozba
vagy textilzacskóba úgy, hogy ne érjen hozzá más, örömfiókjában lévő
szexuális játékhoz, amelyre reagálva az anyaga megsérülhet.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel a készüléket. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Az
USB-kábellel történő töltés egyszerű. Nincs más dolgod, mint bedugni az USB csatlakozót a töltőaljzatba, amit
közvetlenül a vezérlőgomb alatt találsz. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a tápegységhez vagy a hálózati
adapteren keresztül a konnektorhoz. Töltés közben a jelzőfény pirosan világít. A töltés pillanatában kikapcsol.
Körülbelül 2 órát vett igénybe a töltés, utána a csokornyakkendő 4 órán keresztül folyamatosan vibrált.

Vezérlés

Imádni fogja az egyszerű, egygombos működést. A rezgő pillangót a készülék hátulján található gomb hosszas
lenyomásával kapcsolhatja be. A kütyü rezeg, és a gomb alatt piros fény villog. Nyomja meg ismét hosszan a játék
kikapcsolásához (ezúttal háromszor rezeg). Az egyes programok a vezérlőgomb rövid megnyomásával, vagy
mobilalkalmazáson keresztül válthatók.

De a Lovely Delight vibráló pillangót egy egyszerű mobilalkalmazással is irányíthatod. A telepítéshez először
beolvassa a QR-kódot a termék dobozában. Ha nem rendelkezik QR-kód olvasóval, az alkalmazást közvetlenül a
gyártó webhelyéről töltheti le. Csak annyit kell tennie, hogy egy ideig engedélyezze a harmadik féltől származó
(ismeretlen) alkalmazások letöltését a telefonján. A sikeres telepítés után egyszerűen csak megismerheti az
alkalmazás lehetőségeit, és kényeztetheti magát egy jó adag élvezettel, ahol csak eszébe jut.

Vibrációs programok

10 vibrációs programmal egy hosszú, kellemes séta a parkban vár.

Klasszikus alacsony intenzitású rezgések1.
Klasszikus közepes intenzitású rezgések2.
Klasszikus nagy intenzitású rezgések3.
A program a gyengetől a legerősebb rezgések felé halad4.
Kilenc egymást követő feltűnő erős rezgés5.
A szakaszos erős pulzálás 1 hosszú rezgéssel végződik6.
A hosszabb szakaszos és erős impulzusok 1 hosszú rezgéssel végződnek7.
A gyors, szaggatott impulzusok 1 hosszú rezgéssel végződnek8.
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Hosszú és még hosszabb impulzusok váltakozása9.
Hosszú rezgések és két rövid impulzus váltakozása10.

Vízállóság

A Lovely Delight vibrációs csokornyakkendő vízálló. Így egy hosszú, pihentető fürdőt élvezhet vele a kádban vagy a
jakuzziban.

Design és alak

Formájával és kialakításával az eszköz egy igazi pillangóra emlékeztet. Az ívelt kiemelkedés tökéletesen ráfekszik a
G-pontra, így a hüvelyi stimulációt kedvelő nők különösen hasznosnak találják. Összességében az eszköz jól
illeszkedik a kézbe, és könnyedén bepakolhatja a bőröndbe. Szeretjük a rózsaszín bugyit is, amit a csomag részeként
találsz.

Anyag

A vibráló csokornyakkendő kiváló minőségű szilikon anyagból készült, mely olyan puha tapintású, mint a legfinomabb
selyemsál.

Szín

A mély rózsaszín szín a gondtalan fiatalságra és a nyári szezonra fogja emlékeztetni. Ezért szívesen kísérletezhetsz.

Méretek

A csokornyakkendőt könnyedén bepakolhatod a hátizsákodba egy kiránduláshoz.

A csokornyakkendő teljes hossza: 9 cm
A csokornyakkendő teljes szélessége: 7 cm
A hüvelyi kiemelkedés teljes hossza: 8,5 cm
A vetítés legkeskenyebb átmérője: 2,6 cm
Legszélesebb vetítési átmérő: 2,9 cm
Súly: 72 g
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