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LELO Mona II szilikon vibrátor

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása nem szabad elhanyagolni. Ezért használat után
mossa le a MONU-t szappannal és meleg vízzel. Ezután permetezze be a fertőtlenítőt és
hagyja hatni. Végül öblítse le, szárítsa meg és kész.

Töltés

A vibrátor újratölthető, és a töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe töltővel. A töltő
könnyen becsúsztatható a vibrátorba (a fehér részen van egy töltőnyílás). A vibrátoron
lévő piros LED töltés közben villog. Amikor a LELO fel van töltve, abbahagyja a villogást,
de addig világít, amíg le nem veszi a töltőről.

NE HASZNÁLJA MONU-ját töltés közben.
NE töltse 24 óránál tovább.
Csak a LELO által szállított eredeti töltőt használjon.

Ha az akkumulátor lemerült, a LED pirosan világít, jelezve, hogy újra kell tölteni. Ezzel
szemben fehéren világít a vezérlőpult használatakor.

Akkumulátor-élettartam-tesztünk során azt találtuk, hogy a LELO MONA II 3 órán keresztül ellenáll a vibrációnak (erős
vibráció). Amikor a rezgés kezdett alábbhagyni, a lámpák pirosra váltottak, majd a vibrátor kikapcsolt.

Vezérlés

Nyomja meg a PLUSZ (+) gombot a vibrátor bekapcsolásához. Használja a PLUSZ gombot az intenzitás szintjének
szabályozásához. Könnyedén választhat impulzusprogramokat. A fel és le nyilak segítségével görgessen végig az öt
vibrációs programon. Mindegyik programhoz bármilyen rezgés intenzitást is kiválaszthat. A rezgés csökkentéséhez
nyomja meg a MÍNUSZ (-) gombot. Ha lenyomva tartja ezt a gombot, a vibrátor kikapcsol.

Vibrációs programok

A vibrációs programok a vibrációs segédeszközök legszórakoztatóbb részei. Te is megtapasztalod, hogy milyen
stimuláció izgat majd, és melyik pulzusprogram visz a csúcsra.

pulzálás hosszabb időközönként (rezgés és szünet váltakozása - a másodperc alatt a program kb. 2x1.
ismétlődik)
pulzálás rövidebb időközönként (rezgés és szünet gyorsabb váltakozása - a program másodpercenként kb. 3-42.
alkalommal ismétlődik)
a rezgés intenzitásának független növelése, amelyet szünet követ (a program másodpercenként egyszer fut)3.
a rezgés független növelése, majd csökkentése, majd szünet követi (a másodikban a program egyszer lefut)4.
eltérő intenzitású szabálytalan rezgés rövid, jelentősen erős impulzussal5.
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Design és alak

A svéd LELO márka elviseli termékeinek minőségét és esztétikáját, ami első pillantásra nyilvánvaló. Az
ergonomikusan kialakított vibrátor enyhe hegygörbülettel a G-pont stimulációhoz erőszakmentes és kifinomult.

Anyag

A PC-ABS műanyag és a klinikai szilikon kombinációja biztos megoldás. A műanyag tökéletesen továbbítja a vibrációt
a vibrátor teljes hosszában, a szilikon pedig puhaságot és puhaságot kölcsönöz a segédeszköznek.

Szín

A fehér-piros kombináció irritáló, és mágnesként vonzza a figyelmet. Szeretnél beletörődni a libidóba, és elragadják
az öröm hullámai.

Méretek

A MONA II vibrátor a közepes méretű vibrátorok közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a félénkebb kezdők eleinte
félhetnek, mint például Moňas macek, de a haladóbb hölgyek szívesen találkoznak vele szégyenkezés nélkül.

Hossza: 19,7 cm
A piros rész hossza: 11,5 cm
Felső átmérő: 3 cm
A középső rész átmérője: 2,2 cm
Alsó átmérő: 4 cm
Súly: 110 gramm
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