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LELO Elise II szilikon vibrátor

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása egyszerű a LELO Elise II-vel. A készülék vízálló, így
gond nélkül mosható szappannal és meleg vízzel. Ezután permetezze be a fertőtlenítőszert,
és hagyja egy ideig hatni. Ezután öblítse le és szárítsa meg.

Töltés

A vibrátor körülbelül 1 órán keresztül tölthető a mellékelt töltővel. A töltést a villogó
lámpákról tudod megállapítani. A töltő könnyen becsúsztatható a vibrátorba (a fehér részen
van egy töltőnyílás). A vibrátoron lévő piros LED töltés közben villog.

Amikor a LELO Elise II fel van töltve, abbahagyja a villogást, de addig világít, amíg ki nem
veszi a töltőből.

NE használja az LELO Elise II-t töltés közben.
NE töltse 24 óránál tovább.
Csak a LELO által szállított eredeti töltőt használjon.

Az akkumulátor élettartama: tesztünk szerint töltés után 5 óra 30 percig bírja a rezgést (erős
rezgések), a piros LED világít, mielőtt teljesen kikapcsolna. Ezután a vibrátor teljesen
kikapcsol.

Vezérlés

A vibrátor bekapcsolásához meg kell nyomnia a PLUSZ (+) gombot. Ez a gomb a rezgések intenzitását is növeli.
Ezzel szemben, ha csökkenteni szeretné a rezgést , nyomja meg a MÍNUSZ gombot. Ha egy pillanatra lenyomva
tartja, a vibrátor kikapcsol. A FEL és LE nyilakkal válthat a 4 pulzációs program között . Minden programhoz
bármilyen rezgési erőt beállíthat.

A LELO Elise II 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 az LELO Elise II töltése automatikusan feloldódik.

Vibrációs programok

A LELO Elise II sok mindent kínál. A 4 impulzusprogram és a 6 vibrációs intenzitásszint viharos kombinációt hoz
létre, amely nem hagyja elaludni.

Vibrációs programok:
pulzálás hosszú időközönként (rezgés és szünet váltakozása – egy másodperc alatt a program kb. 2×1.
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ismétlődik)
pulzálás közepes-hosszú időközönként (gyorsabb rezgés és szünet váltakozása – a program másodpercenként2.
kb. 2–3 alkalommal ismétlődik)
szakaszos vibráció – mindkét motor egyszerre rezeg3.
pulzálás hullámokban (rövid vibráció körülbelül fél másodperces szünettel – mindkét motor egyszerre rezeg)4.

Minden impulzusprogramnál a nyilakkal (fel vagy le) állíthatja be a rezgés intenzitását!

Vízállóság

A LELO Elise II szereti a vizet. És ha magaddal viszed a fürdőkádba, te is imádni fogod a vízi szórakozást. De ne
feledje, hogy LELO Elise II nem tud merülni. Ezért ne melegítse 1 m-nél nagyobb mélységben.

Design és alak

Az elegáns minimalista dizájn már első pillantásra megragadja a tekintetet. A banán alakját másoló enyhe görbület
alkalmas a G-pont stimulálására.

Anyag

A PC-ABS műanyag és a klinikai szilikon kombinációja biztos megoldás. Ennek a kombónak köszönhetően egy
strapabíró, mégis puha vibrátort kapsz, amit nem akarsz majd elengedni a kezedből.

Szín

Válassza ki a két színváltozat közül az Önnek legmegfelelőbbet.

A sötétlila romantikus pillanatokra csábít kettesben vagy egyedül. Az ágyban és a fürdőben rózsaszirmokkal.
A fekete játszani fog az eszeddel, és mindent teljesít, amire csak gondolsz.

Méretek

A vibrátor átlagos mérete ideális esetben eléri a G pontot. A nők képesek lesznek belső orgazmusra edzeni.

Hossza: 22 cm
A lila hosszabbik rész hossza: 13,3 cm
Felső átmérő: 2,9 cm
A középső rész átmérője: 3 cm
Alsó átmérő: 4 cm
Súly: 168 g
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