
Materiais: silicone hipoalergénico de alta qualida-
de, livre de látex e ftalato e ABS. Bateria: de ião lítio. 
Tempo de carregamento antes da primeira utilização:  
3 horas. Tempo de carregamento após a primeira uti-
lização: 1,5 / 2 horas. Tempo de utilização: 8 horas. 
Tempo de espera: (Tempo que a bateria dura sem ligar 
o produto) 45 dias. Corrente de carga máxima: 560 mA. 
Tensão de carregamento: 4,2 V. Capacidade de carre-
gamento: 400 mA. Prazo recomendado de utilização: 
indefinido. Potência máxima de uso do produto: 1,48 
Wh. Dimensões: 12,3 cm de comprimento e 6,2 cm de 
largura. Peso: 103 g para o brinquedo, 40 g para o carre-
gador. Consumo de energia: 0,00148W / H.

Este dispositivo contém baterias não removíveis. O uso 
deste dispositivo não é adequado para pessoas (in-
cluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e 
conhecimentos necessários, a menos que estejam sob 
supervisão ou tenham sido instruídas. Certifique-se de 
que as crianças não brincam com este dispositivo. As 
instruções para dispositivos Classe III indicam que só 
podem ser fornecido por um sistema SELV (Extra Low 
Voltage). Este dispositivo contém baterias que só podem 
ser substituídas por pessoal devidamente habilitado. 
AVISO: Para carregar a bateria, utilize apenas a unidade 
de alimentação destacável fornecida com o dispositivo.
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Olá! Eu sou  
o Mambo,  

é um prazer!
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Sabemos que mal pode esperar para utilizar 
o Mambo pela primeira vez, mas primeiro 
certifique-se de que carrega totalmente a 
bateria! Para isso, basta usar o cabo USB que vem 
na caixa, colocar a parte redonda do carregador 
no ponto localizado na parte traseira do 
brinquedo e conectá-lo a uma porta USB. E está 
pronto! A luz intermitente indicará que o seu novo 
melhor amigo está a carregar e a luz fixa,
que agora está pronto para que possa aproveitar.

Para ligar: pressione e segure o botão +   
por 2 segundos. Pressione o mesmo botão  
para aumentar a velocidade.

Desligar: pressione e segure o botão -   
por 2 segundos. Pressione o mesmo botão  
para diminuir a velocidade.

3, 2, 1…

+- Desligar 
(pressionar 2s)

Ligar  
(pressionar 2s)

Carregador 
USB

2 modelos de bocais de silicone 
hipoalergénico intercambiáveis
para uso opcional.



Uma vez colocado no clitóris, Mambo adapta-se 
rapidamente ao contorno exato do corpo de cada 
pessoa, graças ao seu bocal, e cria uma sensação 
semelhante à do sexo oral. Com a intensidade 
mínima, a sensação é de beijos suaves e conforme 
a potência aumenta, começa a ser sentida uma 
sucção mais intensa, enquanto permanece 
sensível ao seu corpo.

A tecnologia Oh! Tech!® de Mambo é perfeito 
para quem procura novas sensações ou para 
aqueles que procuram ter orgasmos múltiplos em 
tempo recorde. Uma sensação totalmente nova e 
intensa, como se uma música de bongos, congas e 
tímpanos atravessasse o seu corpo sem tocá-lo.
Só tem que se deixar levar pelo ritmo!

Qual é o meu segredo?

Graças à sua Clitorial Orgasm Control Technology 
(Oh! Tech.®) by Bananamelão, Mambo proporciona 
uma estimulação progressiva do clitóris, sem 
golpes ou contato direto. Os seus impulsos de 
sucção são capazes de atingir a estrutura interna 
do clitóris, atingindo a concentração ideal de 
estímulos para atingir o orgasmo.

Ao contrário de outros brinquedos sexuais, onde 
o motor normalmente criaria uma vibração, 
Mambo tem uma membrana oscilante que 
cria ondas de impulso. Sem a necessidade de 
contacto, estimula fora, dentro e profundamente.
Desta forma, nunca terá irritações ou 
desconforto devido ao atrito e poderá atingir 
orgasmos múltiplos!



8.  Abra caminho apresentando o Mambo: 
coloque-o logo acima do capuz clitoriano. 
Está quase lá! Ligue-o na velocidade mínima 
e desfrute das suas pulsações graduais. 
Poderá aumentar a velocidade e experimentar 
sensações únicas.
9.  Repita esta técnica fazendo movimentos 
diferentes e tentando alternar a pressão.
10.  Encontre o seu ponto e divirta-se!

Use-me e cuide bem de mim!

�  Mambo é um brinquedo de uso externo, 
desenvolvido para estimular o clitóris e a vulva. Não é 
adequado para inserção na vagina, uretra ou ânus.
�  O produto pode ser usado com ou sem  
os bocais incluídos.
�  Pode aproveitar ainda mais as suas ondas de choque 
usando um lubrificante à base de água.
�  Lembre-se de não usar lubrificantes à base de 
silicone para evitar danificar o produto
�  Cuide do seu novo companheiro de diversão! 
Limpe-o após cada utilização com água e sabão 
neutro ou com um produto específico.
�  Guarde o Mambo num local seco, longe de pó e da 
luz solar direta e não o exponha a calor extremo.

Como divertir-se comigo?

1.  Se esta é a primeira vez que se masturba, 
escolha um momento tranquilo e privado  
em que se sinta confortável.
2.  Vá aos poucos! Tente seduzir.-se Acima  
de tudo, se é a primeira vez, não corra  
para os órgãos genitais, aqueça o ambiente  
aos poucos. Acaricie diferentes partes do  
corpo, pernas, virilhas ...
3.  Quando estiver confortável com a situação, 
poderá avançar para o próximo nível: dê largas 
à imaginação! O cérebro é o órgão do prazer por 
excelência, então aproveite! Imagine-se numa 
situação atrevida ...
4.  Quando estiver mais concentrado, é hora de 
começar a estimular os seus órgãos genitais.
5.  Para começar, concentre-se no início de seus 
grandes lábios, mova os dedos em círculos e 
aumente o ritmo, mas lembre-se ...Vá devagar!
6.  Em seguida, concentre-se nos pequenos 
lábios: com os dedos, suba e desça ao longo 
destes, dê algumas carícias e, quando voltar a 
descer, rodeie a entrada da vagina. Repita esta 
etapa quantas vezes quiser.
7.  Acaricie o capuz do clitóris muito lentamente 
em círculos.



Ah…  
e eu tenho uma garantia!

�  Mambo tem garantia de dois anos a  
partir da data de compra. A garantia cobre 
possíveis defeitos de materiais ou danos  
devido a erro humano durante o seu fabrico.  
Além disso, abrange as partes envolvidas na 
operação do produto.
�  A garantia não cobre deterioração estética 
causada pela passagem do tempo ou danos 
causados por acidentes, uso indevido ou 
negligência dos utilizadores.
�  Alterações ou modificações sem a aprovação 
expressa do fabricante podem invalidar a 
garantia do produto.
�  Se descobrir um defeito de fabrico e  
o denunciar dentro do período de garantia,  
o brinquedo será substituído sem nenhum  
custo adicional, após verificação da veracidade 
do defeito.

Exoneração de responsabilidade

Os utilizadores deste produto fazem-nos por sua 
conta e risco. Nem Love Digital Factory SL nem 
os seus distribuidores assumem qualquer tipo 
de responsabilidade pela utilização do produto. 
Alterações de melhoria do modelo original podem 
ser feitas sem aviso prévio.



Mais informações  
em bananamelao.com.br

Agora que sabe  
tudo sobre o seu  

clitóris e como brincar  
com o Mambo, é hora  

de se divertir.  
Imaginação ao poder!

MAMBO É UM PRODUTO FEITO NA CHINA, DESENHADO E 
DESENVOLVIDO NA ESPANHA PELA LOVE DIGITAL FACTORY SL 
(PLATANOMELÓN) E DISTRIBUÍDO NO BRASIL PELA NT SÃO PAULO 
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 
RUA RODRIGO LOBATO, 15. 05030-130 SÃO PAULO (BRASIL)

Se tiver alguma dúvida, visite o nosso site  
e não hesite em contactar:

ola@bananamelao.com.br ou para o telefone +55 11 3181-6164

Temos todo o gosto em ajudá-lo e dar dicas  
para se divertir muito com o Mambo!

#encontraoteuponto


