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LELO Gigi II silikónový vibrátor

Údržba

Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky je jednoduchá. Po použití ho umyte
mydlom a teplou vodou. Nastriekajte dezinfekciu a nechajte pôsobiť. Potom stačí už len
opláchnuť, osušiť a je pripravený na ďalšiu jazdu.

Nabíjanie

Vibrátor je akumulátorový, nabíja sa 1 hodinu a 25 minút pomocou USB kábla, ktorý je
súčasťou balenia. Nabíjanie poznáme podľa blikajúcich kontroliek (viď. Fotky a videá).

Výdrž batérie: skúšali sme ako dlho LELO Gigi II vibruje bez prestávky a zistili sme, že
vydrží 4 hodiny a 15 minút (silné vibrácie), keď vibrácie slabne, červeno sa rozsvieti
kontrolky a potom vypne úplne.

Pred nabíjaním sa uistite, že DC zdierka nie je navlhčeniu vodou alebo lubrikačnými
prostriedkami. Vodu najlepšie odstránite našpulením pier a fúknutím do DC zdierky.

Opatrne odstráňte ochranný silikónový uzáver na zadnej strane GIGI.1.
Do DC zdierky jemne vložte DC zástrčku, tak hlboko, až ucítite ľahké cvaknutie.2.
Sieťovú zástrčku vložte do elektrickej zásuvky v stene. LED kontrolka bude3.
pulzovať a tým ukazovať, že sa GIGI nabíja. Keď bude plne nabitá (po cca
2 hodinách), začne LED kontrolka svietiť nepretržite.

NEPOUŽÍVAJTE svoju GIGI po dobu nabíjania.
NENABÍJAJTE ju 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.

Ovládanie

Pre zapnutie vibrátora stlačte tlačidlo PLUS (+). Pre zvýšenie intenzity vibrácií ho držte tak dlho, kým nedosiahnete
požadovanej intenzity. Pre zníženie intenzity vibrácií stlačte tlačidlo MÍNUS (-). Ak budete chcieť vibrátor vypnúť, stačí
keď tlačidlo MÍNUS podržíte. Intenzita vibrácií sa bude znižovať tak dlho kým sa vibrátor nevypne.

Pri cestovaní nezabudnite Gigiho zamknúť. Pre zamknutie vibrátora stlačte celý ovládací panel a držte ho cca
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 Gigi II automaticky odomkne.
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Vibračné programy

LELO Gigi II dostal do vienka 4 pulzný programy, z ktorých si vždy vyberiete ten, ktorý vás práve najviac poteší.

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)

Vodeodolnosť

LELO Gigi II je vodotesný, takže ho pokojne vezmite do sprchy a užite si spoločný kúpeľ.

Dizajn a tvar

Ležérne, moderný dizajn s ľahko prehnutým telom a sploštenú špičkou nenechá nikoho chladným. Kombinácia
púdrovo ružovej, striebornej a bielej farby dáva jasne najavo, že sa tento krásavec radí k čisto dievčenskom hračkám.

Materiál

Vibrátor LELO Gigi II sa vyrába z dvoch materiálov. PC-ABS plast pokrýva ovládanie a jadro vibrátora. Lepšie prenáša
vibrácie a môže sa pochváliť aj svojou odolnosťou. Zvyšok vibrouše pokrýva kvalitný silikónová vrstva. Tá sa
vyznačuje tým, že nevyvoláva žiadne alergické reakcie. Vďaka silikónu je vibrátor na dotyk jemný, mäkký a hebučký.

Farba

Zmyselná a dievčenské kombinácia ružovej a bielej, podčiarknutá chladnú striebornou farbou pôsobí jemne a
oddane. Naladí k hrám aj neskúsené začiatočníčky.

Rozmery

Veľkostne nám fešák LELO Gigi II príde ako priemerný macek, ktorý nevydesí, ale za to dostatočne uspokojí.

Dĺžka: 16,3 cm
Dĺžka ružové časti: 9,2 cm
Priemer vrchnej časti: 2,7 cm
Priemer strednej časti: 2 cm
Priemer spodnej časti: 3,2 cm
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