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LELO Billy Bordeaux, análny vibrátor

Údržba

LELO Billy je odolný voči tečúcej vode, môžeme ho teda bez obáv krátko omývať vlažnou
vodou. Dezinfekcia pomôcok stojí za vyskúšanie. Zbaví pomôcky všetkých nečistôt a
breberek.

Nabíjanie

Vibrátor je akumulátorový, nabíja sa približne dve hodiny pomocou adaptéra, ktorý je
súčasťou balenia. Nabíjanie spoznáme podľa blikajúcich kontroliek.
Nabíjačka sa ľahko zasúva do vibrátora (v bielej časti je otvor pre nabíjanie). Pri nabíjaní
bliká na vibrátora červená LED dióda. Keď je Billy nabitý tak prestane blikať, však zostane
svietiť (dokiaľ ho nevytiahnete z nabíjačky).

• NEPOUŽÍVAJTE svoj BILLY po dobu nabíjania.
• NENABÍJAJTE ho viac ako 24 hodín.
• Používajte iba originálne nabíjačky dodávané firmou LELO.

Keď bude stav akumulátora nízky, LED kontrolka sa rozsvieti na červeno, čo signalizuje,
že je potrebné ho dobiť. Pri používaní ovládacieho panela bude naopak svietiť bielo.

Batéria: Li-Ion 450 mAh 3.7 V
Nabíjanie: 2 hodiny
Výdrž: až 4 hodiny pri 70% intenzite
Pohotovostná doba: až 90 dní
Frekvencia: 160 Hz
Max. hluk: <50dB

Ovládanie

Pre zamknutie Lelo BILLY stlačte celý ovládací panel a držte 5sekund. LED kontrolka sa rozsvieti a potom zhasne,
čím naznačí, že došlo k uzamknutiu. Pre odomknutie celý proces opakujte, kým sa LED kontrolka nerozsvieti.
Nezabudnite, že nabíjanie BILLY automaticky odomkne.

Vibračné programy

1. pulzovanie v dlhých intervaloch (striedanie vibrácie a pauzy – behom sekundy sa program opakuje cca 2 ×)
2. pulzovanie v stredne dlhých intervaloch (rýchlejšie striedanie vibrácie a pauzy – behom sekundy sa program
opakuje cca 3–4 ×)
3. pulzovanie v krátkych intervaloch (najrýchlejší striedanie vibrácie a pauzy – behom sekundy sa program
opakuje cca 5–6 ×)
4. pulzovanie vo vlnách (krátke zavibrovanie s cca pol sekundovou pauzou)
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Materiál

Vibrátor je vyrobený z materiálov PC-ABS a klinického silikónu. Made in Sweden (švédsky výrobca). Materiál veľmi
dobre vedie teplo. Môžete skúsiť držte Billyho niekoľko minút v rukách alebo na iné časti vašej pokožky.

PC-ABS: (polykarbonát / ABS)
je jedným z najpoužívanejších priemyselných termoplastov vôbec. Spája výhody PC (polykarbonátu) a ABS.
PC-ABS ponúka najlepšie vlastnosti oboch častí: výnimočnú silu a tepelnú odolnosť polykarbonátu a flexibilitu ABS.
Využitie nachádza v automobilovom, elektrotechnickom a telekomunikačnom priemysle.

Klinický silikón
Špeciálny silikón, ktorý sa používa v medicíne a kozmetickom priemysle. Je 100% nealergénny, nevyvoláva žiadne
alergické reakcie. Dobre umývateľný, chuťovo aj pachovo neutrálny. Je jemný a mäkký, ale pevný. Rýchlo sa
prispôsobí telesnej teplote, čo zaručuje ich príjemné používanie.

Celkový dojem z materiálu: pevný, neohybný, ale so zamatovo hebkým povrchom. Takže na dotyk veľmi príjemný,
ale nemožno ohýbať.

Farba

Kombinácia dvoch farieb – bílohnědá. Biela farba lesklá, hnedá je matná.

Rozmery

Dĺžka: 16,7 cm
Dĺžka tmavšie časti: 11 cm
Priemer vrchnej časti: 2,4 cm
Priemer strednej časti: 2,1 cm
Priemer spodnej časti: 3,2 cm
Rozmery: 174 × 35 × 29 mm
Váha: 82 gramov
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