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LELO Mia II USB vibrátor

Údržba

Udržať vibrátor v kondícii bude ľahké a rýchle, pretože si vodný kúpeľ vždy
s chuťou užíva. Odporúčame ho preto umývať pod tečúcou vodou. A aby sa
tento fešák cítil vždy sviežo postriekajte ho dezinfekciou. Dezinfekcia pomôcok
je ideálny vždy pred úplne prvým použitím vibrátora a potom kedykoľvek po
šantenie s ním.

Nabíjanie

Vibrátor má jedno z najľahších nabíjanie, aké poznáme. Nabíja sa cez USB port,
ktorý v dnešnej dobe nájdete už všade. Ľahko si tak ružového diablika nabijete
doma, v práci alebo aj v lietadle. Pri nabíjaní, ktorá trvá cca 2 hodiny, bliká
kontrolka ružovo. Po úplnom nabití zostane svietiť a za plnej prevádzky vydrží
priasť cca 1,5 hodiny.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie vždycky oceňujeme. Preto sa nám páči, že má vibrouš
len dve tlačidlá plus a mínus. Pre zapnutie stlačte tlačidlo plus (+). K vypnutiu
slúži tlačidlo mínus (-), ktoré podržíte cca 2 sekundy. Okrem toho obe tlačidlá
slúžia taky ku zvyšovanie alebo znižovanie intenzity vibrácií.

Vibračné programy

Vibračných programov má LELO Mia II celkom 6. Od najnižšieho stupňa sa pozvoľna preklikáte k tomu najsilnejšiemu,
ktorý vám zariadi rychloorgáč … napríklad v práci alebo vo vlaku.

Vodeodolnosť

Vodný živel od výroby. Tak to je presne charakteristika tohto mini vibrátoriku. Ľahko ho preto umyjete pod tečúcou
vodou a pokojne si potom s ním skočte do vane. Rád vám predvedie, aké divočárny vie pod vodou.

Dizajn a tvar

Dizajnovo sa vibrátor drží jednoduchých a klasických liniek, ktoré pripomínajú tvar rúžu. Preto je po celej dĺžke rovný,
len špičku má skosenú. Vďaka tomu skvele priľne k vášmu klitorisu, ktorý bude masírovať so všetkou nehou a
usilovnosťou.

Materiál

Vďaka tvrdému a odolnému ABS plastu je vibrátor na pohľad lesklý a na dotyk hladký a príjemný. Tlačidlá na

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


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

ovládanie sú potiahnuté silikónom.

Farba

Púdrovo ružová farba v sebe nesie nádych ženskosti, mladosti a nevinnosti. Ale zároveň je hravá a šibalská.

Rozmery

LELO Mia II sa radí k doslova cestovným mini vibrátorom, ktoré môžete nosiť vo vrecku.

Celková dĺžka: 11 cm
Priemer v najširšej časti: 2,5 cm
Hmotnosť: 26 g
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