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LELO Isla szilikon vibrátor

Karbantartás

A LELO Isla egy vízálló vibrátor, folyó víz alatt mosható . Azonban nem nagy fürdésre és
vízben való használatra készült. Javasoljuk, hogy minden használat után alaposan mossa le
az Islát szappannal, és öblítse le meleg folyóvíz alatt. Nagyszerű segítők a takarítási
segédanyagokban Segédeszközök fertőtlenítése, ami jelentősen csökkenti a gyulladás
kockázatát.

Töltés

Töltési tesztünk során azt találtuk, hogy az első töltés körülbelül 1 óra 39 percet vesz
igénybe. A jelzőfény lilán villog töltés közben. Ezután abbahagyja a villogást és világít. A
kitartás egy töltéssel , amikor a tesztelés során vibrációt és 2 impulzusprogramot
váltottunk, körülbelül 4 óra 46 perc volt. Hosszú impulzusprogram esetén a lámpa
körülbelül 3 óra elteltével villogni kezd, és a rezgések gyengülni kezdenek.

A vibrátor a pirosan villogó plusz és mínusz gombokkal jelzi az Alacsony akkumulátor
állapotot . Ideje a töltőért nyúlni.

Vezérlés

Könnyen irányíthatod. Nyomja meg a plusz (+) gombot a bekapcsoláshoz. Ha ki szeretné kapcsolni , tartsa
lenyomva a mínusz (-) gombot. A rezgési sebesség növeléséhez nyomja meg a plusz gombot. A rezgés
intenzitásának csökkentéséhez nyomja meg a mínusz gombot. A középső gomb (o) rövid megnyomása a rezgési
sebesség üzemmódot pulzáló üzemmódba kapcsolja . A pulzáló programok közötti váltáshoz egyszerűen nyomja
meg a plusz vagy mínusz gombot.

Vibrációs programok

A Lelo Isla 6 pulzációs programot kínál Önnek:

Hosszú időközönkénti pulzálás (a rezgések és a szünetek lassú váltakozása)1.
Pulzálás közepesen rövid időközönként (a rezgések és szünetek közepes váltakozása)2.
Pulzálás rövid időközönként egy hosszabbra való átállással (rövid vibráció hosszabbval)3.
Pulzálás rövid időközönként (erősebbről gyengébbre)4.
Pulzálás rövid és hosszú időközönként (két rövid rezgés és egy hosszabb, majd egy rövid rezgés váltakozása5.
egy hosszabbval)
Klasszikus hosszú vibráció6.

Vízállóság

Szeretjük a Lelo Isla vízállót. Így élvezheti a gyors zuhanyozást a zuhany alatt vele. Ezenkívül alaposan kimossák és
fertőtlenítik.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu
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Design és alak

A modern, elegáns és időtlen dizájn felkelti a figyelmet. A Lelo Isla vibrátor ergonomikusan ívelt formája a női
testet másolja , és teljes bizonyossággal irritálja a G-pontot.

Anyag

Az anyag, amelyből a vibrátor készül, kemény ABS műanyag és orvosi szilikon kombinációja. Ezért kemény, szilárd
és puha tapintású. A szilikon réteg előnye elsősorban a porozitásmentesség és a könnyű mosás.

Szín

Válassz egy színt, hogy megismerd magad…

A fényes arannyal kiegészített matt lila szín fényűző benyomást kelt. Elsüllyed a tudatalattiba, és vágyat szít
az ereiben.
A feketével titokzatos játékokkal kényeztetheti magát, tele orgazmikus sikolyokkal.

Méretek

Nekünk tetszik az Isla vibrátor mérete. Első pillantásra robusztusnak tűnhet, de ne tévesszen meg. A méretei pont
megfelelőek.

Teljes hossza: 22 cm
Használható hossz: 13 cm
Átmérő a legszélesebb részen: 5 cm
A legkeskenyebb rész átmérője: 2,5 cm
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