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LELO Elise II silikonový vibrátor

Údržba

Dezinfekce a péče o erotické pomůcky je u LELO Elise II jednoduchá. Pomůcka je vodotěsná,
takže ji můžete bez obav umýt mýdlem a teplou vodou. Potom nastříkejte dezinfekci a nechte
chvíli působit. Poté opláchněte a osušte.

Nabíjení

Vibrátor se dobíjí cca 1 hodinu pomocí přiložené nabíječky. Nabíjení poznáte podle
blikajících kontrolek. Nabíječka se snadno zasouvá do vibrátoru (v bílé části je otvor pro
nabíjení). Při nabíjení bliká na vibrátoru červená LED dioda.

Když je LELO Elise II nabitý, přestane blikat, nicméně zůstane svítit, dokud jej nevytáhnete
z nabíječky.

NEPOUŽÍVEJTE LELO Elise II během doby nabíjení.
NENABÍJEJTE více než 24 hodin.
Používejte pouze originální nabíječky dodávané firmou LELO.

Výdrž baterií: dle našeho testu vydrží po nabití vibrovat 5 hodin a 30 minut (silné vibrace),
před úplným vypnutím se rozsvítí červeně LED kontrolka. Pak se vibrátor vypne úplně.

Ovládání

Abyste vibrátor zapnuli, musíte stisknout tlačítko PLUS (+). Tímto tlačítkem taky zvyšujete intenzitu vibrací.
Naopak, pokud budete chtít intenzitu vibrací snížit, stiskněte tlačítko MÍNUS. Když ho chvilku podržíte, tak se
vibrátor vypne. Pomocí šipek NAHORU a DOLŮ si přepínáte mezi 4 pulzačními programy. U každého programu si
můžete nastavit libovolnou sílu vibrace.

Pro zamknutí LELO Elise II stiskněte celý ovládací panel a držte 5 sekund. LED kontrolka se rozsvítí a pak zhasne,
čímž naznačí, že došlo k uzamčení. Pro odemknutí celý proces opakujte, dokud se LED kontrolka nerozsvítí.
Nezapomeňte, že nabíjení LELO Elise II automaticky odemkne.

Vibrační programy

LELO Elise II dokáže nabídnout hodně. 4 pulzní programy spolu se 6 stupni intenzity vibrací vytváří bouřlivé
kombo, které vás nenechá spát.

Vibrační programy:
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pulzování v dlouhých intervalech (střídání vibrace a pauzy – během vteřiny se program opakuje cca 2×)1.
pulzování ve středně dlouhých intervalech (rychlejší střídání vibrace a pauzy – během vteřiny se program2.
opakuje cca 2–3×)
přerušovaná vibrace – vibrují oba motorky současně3.
pulzování ve vlnách (krátké zavibrování s cca půl vteřinovou pauzou – vibrují oba motorky současně)4.

U každého pulzního programu si šipkami (nahoru či dolů) můžeme nastavit intenzitu vibrace!

Voděodolnost

LELO Elise II vodu miluje. A když ho vezmete do vany s sebou, tak si vodní radovánky zamilujete taky. Ale myslete na
to, že se LELO Elise II neumí potápět. Proto ho netopte ve větší hloubce než 1 m.

Design a tvar

Elegantní minimalistický design zaujme na první pohled. Lehké zakřivení kopírující tvar banánu se hodí ke stimulaci
bodu G.

Materiál

Kombinace PC-ABS plastu a klinického silikonu je sázkou na jistotu. Díky tomuto kombu dostanete odolný, a
přesto hebký vibrátor, který nebudete chtít pustit z ruky.

Barva

Vyberte si ze dvou barevných variant tu, která k vám nejvíce sedí.

Tmavě fialová vás navnadí na romantické chvilky ve dvou i o samotě. V posteli i ve vaně s okvětními
plátky růží.
Černá si pohraje s vaší myslí a splní vám vše, na co si vzpomenete.

Rozměry

Průměrná velikost vibrátoru ideálně dosáhne na bod G. Ženy tak budou moct trénovat vnitřní orgasmy.

Délka: 22 cm
Délka fialové delší části: 13,3 cm
Průměr vrchní části: 2,9 cm
Průměr střední části: 3 cm
Průměr spodní části: 4 cm
Hmotnost: 168 g
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