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LELO Mona II silikonový vibrátor

Údržba

Dezinfekce a péče o erotické pomůcky se nesmí zanedbávat. Proto MONU po použití
umyjte mýdlem a teplou vodou. Poté nastříkejte dezinfekci a nechte působit. Nakonec
opláchněte, osušte a máte hotovo.

Nabíjení

Vibrátor je dobíjecí a nabíjení trvá cca 2 hodiny pomocí nabíječky. Nabíječka se snadno
zasouvá do vibrátoru (v bílé části je otvor pro nabíjení). Při nabíjení bliká na vibrátoru
červená LED dioda. Když je LELO nabité přestane blikat, ale zůstane svítit dokud se
nevytáhne z nabíječky.

NEPOUŽÍVEJTE svou MONU 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.

Při našem testování výdrže baterie jsme zjistili, že bez přestávky vydrží LELO MONA II vibrovat 3 hodiny (silné
vibrace). Když vibrace začala slábnout, kontrolky se rozsvítily červeně pak se vibrátor vypnul.

Ovládání

Pro zapnutí vibrátoru stiskněte tlačítko PLUS (+). Tlačítkem PLUS ovládáte stupně intenzity. Pulzní programy si zvolíte
jednoduše. Šipkou nahoru a dolů budete brouzdat mezi pěti vibračními programy. U každého programu si taky
navolíte libovolnou intenzitu vibrací. Pro snížení vibrace stiskněte tlačítko MÍNUS (-). Pokud toto tlačítko přidržíte,
vibrátor se vypne.

Vibrační programy

Vibrační programy jsou tou nejzábavnější součástí vibračních pomůcek. Sami si na vlastní kůži vyzkoušíte jaký druh
stimulace vás nabudí a který pulzní program vás dovede k vrcholu.

pulzování v delších intervalech (střídání vibrace a pauzy – během vteřiny se program opakuje cca 2×)1.
pulzování v kratších intervalech (rychlejší střídání vibrace a pauzy – během vteřiny se program opakuje2.
cca 3–4×)
samostatné zvýšení intenzity vibrace, následuje pauza (program proběhne 1× za vteřinu)3.
samostatné zvýšení a následně snížení vibrace, následuje pauza (během vteřiny program proběhne 1×)4.
nepravidelná vibrace různé intenzity s krátkým výrazně silným pulzem5.
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Design a tvar

Švédská značka LELO si potrpí na kvalitě a estetice svých výrobků, což je patrné už na první pohled. Ergonomicky
tvarovaný vibrátor s lehkým zakřivením špičky pro dráždění bodu G působí nenásilně a důmyslně.

Materiál

Kombinace PC-ABS plastu s klinickým silikonem patří k sázkám na jistotu. Plast skvěle přenáší vibrace po celé délce
vibrátoru a silikon zase propůjčuje pomůcce jemnost a hebkost.

Barva

Bílo-červená kombinace působí dráždivě a přitahuje pozornost jako magnet. Budete mít chuť oddat se svému libidu a
nechat se jím unést na vlnách rozkoše.

Rozměry

Vibrátor MONA II řadíme ke středně velkým vibrátorům. To znamená, že stydlivější začátečnice se můžou zprvu
polekat, jaký je Moňas macek, ale pokročilejší dámy se s ním bez ostychu rády seznámí.

Délka: 19,7 cm
Délka červené části: 11,5 cm
Průměr vrchní části: 3 cm
Průměr střední části: 2,2 cm
Průměr spodní části: 4 cm
Váha: 110 gramů
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