
NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

LELO Elise II silikónový vibrátor

Údržba

Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky je u LELO Elise II jednoduchá. Pomôcka je
vodotesná, takže ju môžete bez obáv umyť mydlom a teplou vodou. Potom nastriekajte
dezinfekciu a nechajte chvíľu pôsobiť. Potom opláchnite a osušte.

Nabíjanie

Vibrátor sa dobíja cca 1 hodinu pomocou priloženej nabíjačky. Nabíjanie spoznáte 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 LELO Elise II nabitý, prestane blikať, však zostane svietiť, dokiaľ ho nevytiahnete
z nabíjačky.

NEPOUŽÍVAJTE LELO Elise II počas doby nabíjania.
NENABÍJAJTE viac ako 24 hodín.
Používajte iba originálne nabíjačky dodávané firmou LELO.

Výdrž batérií: podľa nášho testu vydrží po nabití vibrovať 5 hodín a 30 minút (silné vibrácie),
pred úplným vypnutím sa rozsvieti červeno LED kontrolka. Potom sa vibrátor vypne úplne.

Ovládanie

Aby ste vibrátor zapli, musíte stlačiť tlačidlo PLUS (+). Týmto tlačidlom taky zvyšujete intenzitu vibrácií. Naopak, ak
budete chcieť intenzitu vibrácií znížiť, stlačte tlačidlo MÍNUS. Keď ho chvíľku podržíte, tak sa vibrátor vypne.
Pomocou šípok HORE a DOLE si prepínate medzi 4 pulzačným programy. U každého programu si môžete nastaviť
ľubovoľnú silu vibrácie.

Pre zamknutie LELO Elise II stlačte celý ovládací panel a držte 5 sekúnd. 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 LELO Elise II automaticky odomkne.

Vibračné programy

LELO Elise II dokáže ponúknuť veľa. 4 pulzný programy spolu so 6 stupňami intenzity vibrácií vytvára búrlivé
kombo, ktoré vás nenechá spať.

Vibračné programy:
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pulzovanie v dlhých intervaloch (striedanie vibrácie a pauzy – behom sekundy sa program opakuje cca 2 ×)1.
pulzovanie v stredne dlhých intervaloch (rýchlejšie striedanie vibrácie a pauzy – behom sekundy sa program2.
opakuje cca 2–3 ×)
prerušovaná vibrácie – vibrujú obaja motorky súčasne3.
pulzovanie vo vlnách (krátke zavibrovanie s cca pol sekundovou pauzou – vibrujú obaja motorky súčasne)4.

Pri každom pulzného programu si šípkami (hore alebo dole) môžeme nastaviť intenzitu vibrácie!

Vodeodolnosť

LELO Elise II vodu miluje. A keď ho vezmete do vane so sebou, tak si vodné radovánky zamilujete taky. Ale myslite na
to, že sa LELO Elise II nevie potápať. Preto ho nekúrte vo väčšej hĺbke ako 1 m.

Dizajn a tvar

Elegantný minimalistický dizajn zaujme na prvý pohľad. Ľahké zakrivenie kopírujúci tvar banánu sa hodí k stimulácii
bodu G.

Materiál

Kombinácia PC-ABS plastu a klinického silikónu je stávkou na istotu. Vďaka tomuto kombu dostanete odolný, a
napriek tomu hebký vibrátor, ktorý nebudete chcieť pustiť z ruky.

Farba

Vyberte si z dvoch farebných variantov tú, ktorá k vám najviac sedí.

Tmavo fialová vás navnadí na romantické chvíľky vo dvojici aj osamote. V posteli aj vo vani s okvetnými
plátkami ruží.
Čierna si pohrá s vašou mysľou a splní vám všetko, na čo si spomeniete.

Rozmery

Priemerná veľkosť vibrátora ideálne dosiahne na bod G. Ženy tak budú môcť trénovať vnútornej orgazmy.

Dĺžka: 22 cm
Dĺžka fialové dlhšej časti: 13,3 cm
Priemer vrchnej časti: 2,9 cm
Priemer strednej časti: 3 cm
Priemer spodnej časti: 4 cm
Hmotnosť: 168 g
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