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LELO Mona II silikónový vibrátor

Údržba

Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky sa nesmie zanedbávať. Preto Monu po
použití umyte mydlom a teplou vodou. Potom nastriekajte dezinfekciu a nechajte
pôsobiť. Nakoniec opláchnite, osušte a máte hotovo.

Nabíjanie

Vibrátor je nabíjateľná a nabíjanie trvá cca 2 hodiny pomocou nabíjačky. Nabíjačka sa
ľahko zasúva do vibrátora (v bielej časti je otvor pre nabíjanie). Pri nabíjaní bliká na
vibrátora červená LED dióda. Keď je LELO nabité prestane blikať, ale zostane svietiť kým
sa nevytiahne z nabíjačky.

NEPOUŽÍVAJTE svoju Monu 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.

Pri našom testovaní výdrže batérie sme zistili, že bez prestávky vydrží MONA II vibrovať 3 hodiny (silné vibrácie). Keď
vibrácie začala slabnúť, kontrolky sa rozsvietili červene potom sa vibrátor vypol.

Ovládanie

Pre zapnutie vibrátora stlačte tlačidlo PLUS (+). Tlačidlom PLUS ovládate stupňa intenzity. Pulzný programy si zvolíte
jednoducho. Šípkou hore a dole budete surfovať medzi piatimi vibračnými programami. U každého programu si taky
navolíte ľubovoľnú intenzitu vibrácií. Pre zníženie vibrácie stlačte tlačidlo MÍNUS (-). Pokiaľ toto tlačidlo pridržíte,
vibrátor sa vypne.

Vibračné programy

Vibračné programy sú tou najzábavnejšie súčasťou vibračných pomôcok. Sami si na vlastnej koži vyskúšate aký druh
stimulácie vás nabudí a ktorý pulzný program vás dovedie k vrcholu.

pulzovanie v dlhších intervaloch (striedanie vibrácie a pauzy – behom sekundy sa program opakuje cca 2 ×)1.
pulzovanie v kratších intervaloch (rýchlejšie striedanie vibrácie a pauzy – behom sekundy sa program opakuje2.
cca 3–4 ×)
samostatné zvýšenie intenzity vibrácie, nasleduje pauza (program prebehne 1 × za sekundu)3.
samostatné zvýšenie a následne zníženie vibrácie, nasleduje pauza (počas sekundy program prebehne 1 ×)4.
nepravidelná vibrácie rôznej intenzity s krátkym výrazne silným pulzom5.
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Dizajn a tvar

Švédska značka LELO si potrpia na kvalite a estetike svojich výrobkov, čo je zrejmé už na prvý pohľad. Ergonomicky
tvarovaný vibrátor s ľahkým zakrivením špičky pre dráždenie bodu G pôsobí nenásilne a dômyselne.

Materiál

Kombinácia PC-ABS plastu s klinickým silikónom patrí k stávkam na istotu. Plast skvele prenáša vibrácie po celej
dĺžke vibrátora a silikón zase prepožičiava pomôcke jemnosť a hebkosť.

Farba

Bielo-červená kombinácia pôsobí dráždivo a priťahuje pozornosť ako magnet. Budete mať chuť oddať sa svojmu libidu
a nechať sa ním uniesť na vlnách rozkoše.

Rozmery

Vibrátor MONA II radíme k stredne veľkým vibrátorom. To znamená, že hanblivejšie začiatočníčky sa môžu sprvu
zľaknúť, aký je Monas macek, ale pokročilejšie dámy sa s ním bez ostychu rady zoznámi.

Dĺžka: 19,7 cm
Dĺžka červenej časti: 11,5 cm
Priemer vrchnej časti: 3 cm
Priemer strednej časti: 2,2 cm
Priemer spodnej časti: 4 cm
Váha: 110 gramov
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