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LELO Liv II silikónový vibrátor

Údržba

Vibrátor je 100% vodotesný voči tečúcej vode. Preto ho bez obáv umyte pod tečúcou
vodou. Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky by nemala pri starostlivosti o
vibrátor chýbať.

Nabíjanie

Predtým sa vibrátor nabíjal cez klasickú nabíjačku do elektrickej zásuvky. Dnes už od toho
výrobca upustil a LELO Liv II sa dobíja pomocou USB kábla. Nabíjanie trvá cca 1 hodinu a
20 minút. Počas nabíjania kontrolky blikajú bielo. Keď diódy prestanú blikať, je vibrátor
nabitý a pripravený na použitie.

Ovládanie

Páči sa nám jednoduché ovládanie , ktoré zvládne každý aj vo chvíľach, kedy sa mu budú
okysličovať iné časti tela ako je práve mozog.

LELO Liv II zapnete stlačením tlačidla PLUS (+). Vypnete ho tlačidlom MÍNUS (-). Keď po
zapnutí budete držať PLUS dlhšiu dobu, nastaví sa hneď 2. alebo 3. stupeň intenzity.
Šípkami hore a dole si navolíte jeden z ôsmich pulzných programov. Pri každom pulznom
programe si pomocou tlačidla plus a mínus zvolíte intenzitu týchto vibrácií.

Vibračné programy

Vibrátor ponúka 6 stupňov intenzít a 8 pulzných programov.

Klasická jemná vibrácia1.
Pomalá pulzná vibrácia v intervale jedna, dve2.
Stredné pulzné vibrácie v intervale jedna, dve, tri3.
Rýchla pulzná vibrácia v intervale bum, bum, bum, bum4.
Klasická stredná vibrácia5.
Jemné pulzačné chvenie6.
Silnejšie pulzačné chvenie7.
Pulzujúce vibrácie, ktoré sa vystupňujú a potom zase znížia8.

Vodeodolnosť

U nás v Slonovi vždy jasáme, keď je vibrátor vodotesný. Môžeme si ho zobrať do vane alebo do sprchy a po použití
ho umyť teplou vodou.
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Dizajn a tvar

Jednoduchý a nadčasový dizajn zaujme aj ergonomickým tvarom, ktorý tesne doľahne na bod G.

Materiál

Vibrátor je vyrobený z kvalitného , pevného a odolného PC-ABS plastu , ktorý sa prispôsobí teplote vášho tela.
Časť, ktorá sa zasúva do vagíny, má vrstvu z klinického silikónu. Ten má výsostné postavenie v medicíne aj v
kozmetickom priemysle pre svoje hypoalergénne vlastnosti. Parádny je na dotyk jemný a táak príjemný.

Farba

Ružová doplnená bielou farbou zanecháva dojem ženskosti a nežnosti. Budete mať chuť sa rozmaznávať a
rozmaznávať.

Rozmery

LELO Liv II patrí k menším vibrátorom, ktoré vedia veľké divy.

Dĺžka: 17 cm
Dĺžka ružovej časti: 10 cm
Priemer vrchnej časti: 2,4 cm
Priemer strednej časti: 2,1 cm
Priemer spodnej časti: 3 cm
Hmotnosť: 88 g
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