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LELO Gigi II silikonový vibrátor

Údržba

Dezinfekce a péče o erotické pomůcky je snadná. Po použití jej umyjte mýdlem a teplou
vodou. Nastříkejte dezinfekci a nechte působit. Poté stačí už jen opláchnout, osušit a je
připraven na další jízdu.

Nabíjení

Vibrátor je akumulátorový, nabíjí se 1 hodinu a 25 minut pomocí USB kabelu, který je
součástí balení. Nabíjení poznáme podle blikajících kontrolek (viz. fotky a videa).

Výdrž baterie: zkoušeli jsme jak dlouho LELO Gigi II vibruje bez přestávky a zjistili jsme,
že vydrží 4 hodiny a 15 minut (silné vibrace), když vibrace slábne, červeně se rozsvítí
kontrolky a pak vypne úplně.

Před nabíjením se ujistěte, že DC zdířka není potřísněna vodou nebo lubrikačními
prostředky. Vodu nejlépe odstraníte našpulením rtů a fouknutím do DC zdířky.

Opatrně odstraňte ochranný silikonový uzávěr na zadní straně GIGI.1.
Do DC zdířky jemně vložte DC zástrčku, tak hluboko, až ucítíte lehké cvaknutí.2.
Síťovou zástrčku vložte do elektrické zásuvky ve zdi. LED kontrolka bude pulsovat3.
a tím ukazovat, že se GIGI nabíjí. Až bude plně nabitá (po cca 2 hodinách), začne
LED kontrolka svítit nepřetržitě.

NEPOUŽÍVEJTE svou GIGI po dobu nabíjení.
NENABÍJEJTE ji více než 24 hodin.
Používejte pouze originální nabíječky dodávané firmou LELO.

Až bude stav akumulátoru nízký, LED kontrolka se rozsvítí červeně, což signalizuje, že je potřeba jej dobít. Při
používání ovládacího panelu bude naopak svítit bíle.

Ovládání

Pro zapnutí vibrátoru zmáčkněte tlačítko PLUS (+). Pro zvýšení intenzity vibrací jej držte tak dlouho, dokud
nedosáhnete požadované intenzity. Pro snížení intenzity vibrací zmáčkněte tlačítko MÍNUS (–). Pokud budete chtít
vibrátor vypnout, stačí když tlačítko MÍNUS podržíte. Intenzita vibrací se bude snižovat tak dlouho dokud se vibrátor
nevypne.

Při cestování nezapomeňte Gigiho zamknout. Pro zamknutí vibrátoru stiskněte celý ovládací panel a držte ho cca
5 sekund. LED kontrolka se rozsvítí a pak zhasne, čímž naznačí, že došlo k uzamčení. Pro odemknutí celý proces
opakujte, dokud se LED kontrolka nerozsvítí. Nezapomeňte, že nabíjení LELO Gigi II automaticky odemkne.
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Vibrační programy

LELO Gigi II dostal do vínku 4 pulzní programy, ze kterých si vždy vyberete ten, který vás zrovna nejvíc potěší.

1. pulzování v dlouhých intervalech (střídání vibrace a pauzy – během vteřiny se program opakuje cca 2×)
2. pulzování ve středně dlouhých intervalech (rychlejší střídání vibrace a pauzy – během vteřiny se program
opakuje cca 3–4×)
3. pulzování v krátkých intervalech (nejrychlejší střídání vibrace a pauzy – během vteřiny se program opakuje
cca 5–6×)
4. pulzování ve vlnách (krátké zavibrování s cca půl vteřinovou pauzou)

Voděodolnost

LELO Gigi II je vodotěsný, takže ho klidně vezměte do sprchy a užijte si společnou koupel.

Design a tvar

Ležérní, moderní design s lehce prohnutým tělem a zploštělou špičkou nenechá nikoho chladným. Kombinace
pudrově růžové, stříbrné a bílé barvy dává jasně najevo, že se tenhle krasavec řadí k čistě holčičím hračkám.

Materiál

Vibrátor LELO Gigi II se vyrábí ze dvou materiálů. PC-ABS plast pokrývá ovládání a jádro vibrátoru. Lépe přenáší
vibrace a může se pochlubit i svou odolností. Zbytek vibrouše pokrývá kvalitní silikonová vrstva. Ta se vyznačuje tím,
že nevyvolává žádné alergické reakce. Díky silikonu je vibrátor na dotek jemný, měkký a heboučký.

Barva

Smyslná a dívčí kombinace růžové a bílé, podtržená chladnou stříbrnou barvou působí jemně a oddaně. Naladí
k hrátkám i nezkušené začátečnice.

Rozměry

Velikostně nám fešák LELO Gigi II přijde jako průměrný macek, který nevyděsí, ale za to dostatečně uspokojí.

Délka: 16,3 cm
Délka růžové části: 9,2 cm
Průměr vrchní části: 2,7 cm
Průměr střední části: 2 cm
Průměr spodní části: 3,2 cm
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