V
I
B
R
Á
T
O
R

SVĚTOVĚ
THE
WORLD
WORLD’SS
NEJPOPULÁRNĚJŠÍ
MOST POPULAR
G-BOD VIBRÁTOR
G-SPOT VIBRATOR

www.Sexshop-Erotic.cz

PRO
DUC
T DESCRIPTION
POPIS
VÝROBKU
Sexy produkt pro potěšení se zakřiveným a zploštělým hrotem, který přesně zacílí na vaš Bod G,
A sexy pleasure product with a curved and flattened tip to accurately target your
GIGI ™ 2 nabízí vzrušující sólové potěšení, díky čemuž je jedním z nejvíce populární masážní
G-spot,
2 offers
přístroje
boduGIGI™
G všech
dob! exhilarating solo pleasure, making it one of the most
popular G-spot massagers of all time!
• Vznešený
design
pro precizní
potěšení
• Sublime
Design
for Precise
Pleasure
Zploštělá
špička
je
ideální
pro
směrování
silných, téměř
tichých vibrací
The flattened tip is ideal for channeling
the powerful,
near-silent vibrations
během masáže
bodu
G
during G
G-spot
spot massage
• Double Trouble pro dvojnásobnou zábavu
• je
Double
Trouble
for se
Twice
Fun takže se z GIGI ™ 2 stane také klitorisový
Špička
navržena
tak, aby
dalathe
převrátit,
masér The tip is designed to be flipped over so GIGI™ 2 becomes a clitoral massager
too
• Perfektní křivky pro každé tělo
Design a přesná velikost GIGI ™ 2 je o dosažení orgasmu na bodu G pro každou
ženu• The Perfect Curves for Every Body
GIGI™ 2’s design and size is all about unlocking the G-spot orgasm for every
woman
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SPECIFIKACE
SPE
C I F I C AT I O N S
- Materiály: ABS plast / silikon
– Materials:
Plastic / Silicone
- Finish:
Glossy /ABS
Matte
– Finish:
Glossy
- Velikost:
165
x 35/xMatte
33 mm / 6,5 x 1,4 x 1,3 palce.
- Průměr:
⌀ 165
37,8x 35
mm
/ 1,5 palce.
– Size:
x 33mm
/ 6.5 x 1.4 x 1.3in.
- Použitelná
délka:
95mm// 1.5in.
3 7in .7in.
– Diameter:
⌀ 37.8mm
- Hmotnost:
79 gLength:
/ 2,8 oz.
– Insertable
95mm / 3.7in.
3 7in
- Baterie:
Li-Ion79g
920mAh
– Weight:
/ 2.8oz. 3,7V
- Nabíjení:
2 hodiny
při 5 0V3.7V
500mA .0V 500mA
– Battery:
Li-Ion 920mAh
- Uživatelský
čas:2hrs
ažat
4 55.0V
hodiny
– Charging:
0V 500mA
- Pohotovostní
– User režim:
Time: až
Up90todní
4hrs
- Frekvence: 100 Hz
– Standby: Up to 90 days
- Max. Hlučnost: <50 dB

– Frequency:
100Hz
- Obsah:
GIGI ™ 2,
nabíječka, pouzdro na saténové úložiště,
Max Noise Level: <50dB
1letá–záruka.

– Contents: GIGI™ 2, Charger, Satin Storage Pouch, 1-year Warranty.
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FUNKCE
FE
AT U R E S

Flattened
tippro
forpřesnou
focused
Zploštělý hrot
Masáž bodu
G.
G-spot
massage
Bezpečný
tělo safe
Smoothpro
body-safe
body
vyroben z lékařského silikonu

silicone design

Easy-to-use
controls
Snadno
použitelné
ovládací
prvky,
prozkoumejte
to explore
8 8
vibračních vzorů
vibration patterns

100% vodotěsný
a
100%
waterproof
and
dobíjecí design
rechargeable design
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C KONTROLKY
ONTROLS
• Press + to turn on and to increase
• Stisknutím
+ zapnete
a zvýšíte
vibration
strength.
odolnost proti vibracím.
• Stisknutím
snížíte
sílu
vibrací; držet
• Press –- to
lower
vibration
strength;
hold –
vypnout.
to turn off.
• Stisknutím ▲ a ▼ procházejte mezi
různé vibrační vzory.
• Press ▲ and ▼ to cycle through the
• Zamkněte podržením + a - po dobu 5 sekund;
differentje,vibration
patterns.
když zařízení
světlo zhasne
uzamčeno.
• Lock by
holdingstisknutím
+ and - dalších
for 5 seconds;
• Odemknutí
vibrátoru
5 sekund;
light willkdyž
turnje off
when the device is
světlothe
se rozsvítí,
zařízení
locked.
aktivní.
• U
Unlock
l k by
b pressing
i
f 5 more seconds;
for
d
the light will turn on when the device is
active.

www.Sexshop-Erotic.cz

C H ANABÍJENÍ
RGING
Masážní zařízení LELO vždy nabijte před prvním použitím a používejte pouze
Always charge
LELO
massagers
before first
use and only use original
originální
nabíječky
poskytované
společností
LELO
chargers provided by LELO
Vložte
nabíječku
Insert LELO
the LELO
do
nabíjecíinto
zásuvky.
charger
the
charging socket
Když light
je
plněwill
nabitý,
světlo
The
pulsate
Světlo
bude
přestane blikat to značí, že
pulzovat,
to
indicate
that
your
blikat
bude nabíjí
stále
svítit
se
vášamasér

massager is charging

When
fullynabitý,
charged,
Když je plně
světlo
přestane
the
light
g will emit a
blikat a bude stále svítit
steady glow
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HYGIENA
HY
GIENA
E PÉČE
& CARE
Usepoužitím
LELO’s Antibacterial
Cleaning
Spray
before
Před
použijte antibakteriální
čisticí
sprej
LELOand
i po
každém
pro naprostou
čistou. of mind.
after použití
each use
for total peace
Při When
čištění cleaning
vodou VŽDY
roztok
withpoužijte
water,prémiový
ALWAYSantibakteriální
use a premium
antibacterial solution
100% vodotěsný a dobíjecí design
100% Waterproof and Rechargeable Design
Mezi použitími uložte vibrátor LELO do ochranného
obalu a do úložného pouzdra
Store your LELO massager in its protective
storage pouch between uses.
VAROVÁNÍ: nepoužívejte chemické čističe na kov ani na kůži. Vyvarujte se
vystavení svého LELO přímému slunečnímu světlu a NIKDY jej nevystavujte
WARNING: Do not boil or use metal scour. Avoid leaving your LELO
extrémnímu teplu. Nepoužívat na oteklou nebo poškozenou pokožku.
i direct
in
di
t sunlight
li ht and
d NEVER expose it to
t extreme
t
heat.
h t Do nott use
Uchovávejte své LELO mimo dosah děti.
on swollen or damaged skin. Keep your LELO out of the reach of
children.

DŮLEŽITÉ: Pouze pro dospělé, které mohou být těhotné. Ty, které mohou
být těhotné, ano měli byste se poradit s kardiostimulátorem, diabetem,
IMPORTANT: For Adult Use Only
Those who may be pregnant,
have
flebitidou
nebo trombózou lékař,Only.
pokud
jde o riziko vznikupregnant
krevních sraženin
pacemaker,
diabetes,
phlebitis
or thrombosis
should consult with
dříveapomocí
jakéhokoli
osobního
masážního
produktu.
a medical professional regarding the risk of blood clots before
using any personal massage product.

WA RZÁRUČNÍ
R A N TREGISTRACE
Y R E G I S T R AT I O N
1.

Visit LELO.com and click REGISTER/LOG IN in the top right corner
of the screen.

2.

Follow the directions to register your product and attach details
of your purchase.
Don’t forget to take advantage of
LELO’s full warranty coverage.

The serial number is on the back of the
authenticity card provided with every
LELO product.
d t
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INFORMACE
D I S P O SoAlikvidaci
L I Nstarého
F O Rpřístroje
M AT I O N
Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with
separate waste collection systems).
The crossed-out dustbin symbol indicates that this product should not be treated as household
waste,
t but
b t rather
th be
b brought
b
ht to
t the
th appropriate
i t collection
ll ti
point
i t for
f recycling
li
off electrical
l t i l and
d
electronic equipment.

* FCC Mark, C-Tick and IC certifications relevant to remote-controlled products only.
Disclaimer: Users of this LELO Product do so at their own risk. Neither LELO nor its retailers assume
any responsibility or liability for the use of this product. Further, LELO reserves the right to revise
this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without
obligation to notify any person of such revision or changes.
Applicable for ALL products. Model may be changed for improvements without notice.
© 2015 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED.
LELOi AB, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN.
LELO Inc., 4320 STEVENS CREEK BLVD., SUITE #205, SAN JOSE, CA 95129, USA.
DESIGNED AND DEVELOPED BY LELO SWEDEN
MANUFACTURED BY LELO IN CHINA

WEBSITE WWW.LELO.COM

-

SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

