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LELO Ora 3 orális vibrátor

Karbantartás

Teljesen egyszerű, és mindenki megbirkózik vele. A készülék nem tapad
sehova, csak csúszik a csiklón vagy a mellbimbókon, így csak egy kicsit koszos
a gél, amit szappannal enyhén leöblíthetsz meleg folyóvíz alatt és ennyi. Az
orvosi szilikonban nincsenek baktériumok. Ha még mindig szenved egy
alaposabb tisztítástól, Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása gondoskodik a
tökéletes tiszta játékról.

Töltés

A Lelo Ora 3 tölthető, ilyen minőségi készülékkel várható. Az USB töltőt a
dobozban rejtve találod. Az első használat előtt feltétlenül töltse fel a Lelo Orát.
Meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és a játék teljes élettartamát.
Csatlakoztassa az USB végét a tápegységhez vagy a töltőadapterhez, a másik
végét pedig a vibrátorhoz. A villogó gombokról lehet tudni, hogy tölt. Amikor a
vibrátor fel van töltve, a gombok nem villognak, hanem világítanak.

A gyártó legfeljebb két óra töltést ír elő, de azt tapasztaltuk, hogy tele van a vibrátorral és egy órával tele van, és
mehet a dolog. Az íz körülbelül egy óráig tart. Elefánttesztelőink körülbelül 20 percig használták a játékot
önkielégítés közben, és a stimuláció során nem észleltek teljesítménycsökkenést. Ennek ellenére javasoljuk a
folyamatos újratöltést, hogy ne a játékok közepén készüljön fel a legjobbra.

Vezérlés

Lehet, hogy eleinte egy kicsit küszködik a kezelőszervekkel, de mi tanácsot adunk, hogyan tedd. A Lelo Ora 3-at
mindössze három gombbal vezérelheti, így nem tévedhet nagyot.

A vibrátor bekapcsolható a középső gombbal, de a plusz gombbal is (csak rövid megnyomás). Ki is kapcsolható a
középső gombbal vagy a mínusz gombbal (hosszabb, kb. 3 másodperces nyomás).

Nyomja meg a középső gombot () a programok közötti váltáshoz. De itt nem lehet előre tudni, hogy a szóbeli
golyónak csak a rezgései, vagy akár a forgásiránya változik-e. Plusz és mínusz szabályozza a program intenzitását.
Ez egy kicsit a megszokásról és a kedvenc programod megtalálásáról szól.

Vibrációs programok

Eltart egy ideig, amíg megismerkedsz a 12 vibrációs programmal. A Lelo Ora 3 klasszikus és impulzusos változatokat
is kínál. Programváltáskor nem csak a rezgés, hanem a szóbeli funkciók is kapcsolódnak. Abban a programban, ahol
kikapcsolod a vibrátort, újra bekapcsolod.

A forgó nyelv vibráció nélkül forog1.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese-es-apolasa/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

A forgó nyelv félkörben forog előre-hátra rezgés nélkül2.
A forgó nyelv félkörben forog előre-hátra + rövidebb impulzusrezgések3.
A forgó nyelv + rövidebb impulzusrezgések körül forog4.
A forgó nyelv félkörben kering oda-vissza + emelkedő és csökkenő rezgések hosszabb időközönként5.
A forgó nyelv hosszabb időközönként + emelkedő és csökkenő rezgések körül forog6.
A forgó nyelv félkörben forog + rövidebb-hosszabb impulzusrezgések7.
A forgó nyelv + rövidebb és hosszabb impulzusrezgések körül forog8.
A forgó nyelv körül forog + hosszabb szaggatott impulzusrezgések9.
Forgó nyelv félkörben körözés + klasszikus rezgések10.
A forgó nyelv félkörben köröz + emelkedő és csökkenő rezgések rövidebb intervallumban11.
A forgó nyelv körül forog + klasszikus rezgések12.

Vízállóság

Ez a jóképű férfi egyértelműen pihentető vízi játékokról beszél. A gyártó maga állítja, hogy a Lelo Ora 3 teljesen
vízálló, ezért kísérletezzen és vigye el medencébe, fürdőkádba, pezsgőfürdőbe vagy akár esőbe is.

Design és alak

Luxus kivitelű orális kerék arany díszítéssel a markolatnál. A Lelától elvárt dizájn. A szerszám csak a kezedben van.
Formája nem egy erotikus játékra emlékeztet, inkább egy dizájnos kiegészítőre emlékeztet. Nekünk is tetszik az
előlapon átlátszó műanyaggal ellátott fekete doboz, így a csomagoláson keresztül is szépen látszik benne a készülék.
Ezt plusznak vesszük, ha valaki ajándékba szeretne vásárolni egy készüléket, és meg akarja nézni, hogy is néz ki
valójában.

Anyag

A Lelo Ora tömör ABS műanyagból készül. A kerék kerülete körül puha szilikon borítású, belül arany műanyaggal
díszítve. Tehát a bőrt érintő rész hipoallergén anyagból készült, ezért gyengéd a testhez és puha tapintású.

Szín

A mélykék és az arany kombinációja első pillantásra megragadja a tekintetet. Az erőt és megbízhatóságot kifejező
sötétkékhez hasonlítanánk, és pontosan ez a Lelo Ora 3 vibrátor.

Méretek

A segédeszköz minden tenyerébe belefér, még egy kisebb kezű nőnek is. Könnyű, mindössze 130 g, eltart egy ideig,
mire megtanulja kényelmesen kezelni a segédeszközt, de az edzés mestereket csinál. Ha két ujját (mutatóujját és
középső ujját) behelyezi a készüléken lévő fűzőlyukba, megkönnyíti a tartást.

Átmérő: 8,8 cm
Szélesség a legszélesebb részen: 4,3 cm
Szélesség a legkeskenyebb részén: 2,7 cm
Súly: 130 g
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