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LELO Billy Bordeaux, anál vibrátor

Karbantartás

A LELO Billy ellenáll a folyó víznek, így rövid ideig langyos vízzel lemoshatjuk.
Segédeszközök fertőtlenítése megér egy próbát. Eltávolít minden szennyeződést és
edényt.

Töltés

A vibrátor újratölthető , körülbelül két órán keresztül töltődik a csomagban található
adapterrel. A töltést villogó fények jelzik.
A töltő könnyen becsúsztatható a vibrátorba (a fehér részen van egy töltőnyílás). A
vibrátoron lévő piros LED töltés közben villog. Amikor Billy fel van töltve, abbahagyja a
villogást, de világít (amíg ki nem húzza a töltőből).

• NE használja a BILLY-t töltés közben.
• NE töltse 24 óránál tovább.
• Csak a LELO által szállított eredeti töltőt használjon.

Ha az akkumulátor lemerült, a LED pirosan világít, jelezve, hogy újra kell tölteni. Ezzel
szemben fehéren világít a vezérlőpult használatakor.

Akkumulátor: Li-Ion 450 mAh 3,7 V
Töltés: 2 óra
Kitartás: akár 4 óra 70%-os intenzitás mellett
Készenléti idő: akár 90 nap
Frekvencia: 160 Hz
Max. zaj: <50 dB

Vezérlés

A Lelo BILLY zárolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a teljes kezelőpanelt 5 másodpercig. A LED világít, majd
kialszik, jelezve, hogy zárolás történt. A feloldáshoz ismételje meg a teljes folyamatot, amíg a LED ki nem gyullad.
Ne feledje, hogy a BILLY töltése automatikusan feloldódik.

Vibrációs programok

1. lüktetés hosszú időközönként (rezgés és szünet váltakozása - a második alatt a program kb. 2x ismétlődik)
2. pulzálás közepes-hosszú időközönként (gyorsabb rezgés és szünet váltakozása - a program másodpercenként
kb. 3-4 alkalommal ismétlődik)
3. pulzálás rövid időközönként (leggyorsabb váltakozó rezgés és szünet - a program kb. 5-6 × másodpercenként
ismétlődik)
4. pulzáció hullámokban (rövid rezgés körülbelül fél másodperces szünettel)
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Anyag

A vibrátor PC-ABS és klinikai szilikon anyagokból készül. Svédországban készült (svéd gyártó). Az anyag nagyon jól
vezeti a hőt. Megpróbálhatja Billyt a kezében vagy a bőr más részein tartani néhány percig.

PC-ABS: (polikarbonát / ABS)
az egyik legszélesebb körben használt ipari hőre lágyuló műanyag valaha. Egyesíti a PC (polikarbonát) és az ABS
előnyeit.
A PC-ABS mindkét alkatrész legjobb tulajdonságait kínálja: a polikarbonát kivételes szilárdságát és hőállóságát,
valamint az ABS rugalmasságát. Az autóiparban, az elektromos és távközlési iparban használják.

Klinikai szilikon
Speciális szilikon, amelyet az orvostudományban és a kozmetikai iparban használnak. 100%-ban nem allergén ,
nem okoz allergiás reakciót. Jól mosható, íze és illata semleges. Puha és puha , de kemény . Gyorsan
alkalmazkodnak a testhőmérséklethez, ami garantálja kellemes használatukat.

Anyag összbenyomása: szilárd, rugalmatlan, de bársonyosan puha felülettel. Nagyon kellemes tapintású, de nem
tud meghajolni.

Szín

Két szín kombinációja - fehér-barna. Fehér fényes, barna matt.

Méretek

Hossza: 16,7 cm
A sötétebb rész hossza: 11 cm
Felső átmérő: 2,4 cm
A középső rész átmérője: 2,1 cm
Alsó átmérő: 3,2 cm
Méretek: 174 × 35 × 29 mm
Súly: 82 gramm
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