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LELO Soraya 2 vibrátor s výbežkom

Údržba

Jednoduchá údržba vodotesné pomôcky vás bude baviť. Odporúčame vibrátor po každej
akcii opláchnuť pod tečúcou vodou a osušiť ho jemnou handričkou.Dezinfekcia pomôcok
zakončí celý proces čistenia tým, že zbaví vibrátor aj všetkých na prvý pohľad
neviditeľných nečistôt. Nakoniec uložte suchú hračku do priloženého saténového vrecka,
aby jej jemný materiál nezreagovala s povrchmi iných pomôcok.

Nabíjanie

Pred úplne prvým vyskúšaním musíte vibrátor nabiť doplna. Predĺžite tým výdrž aj
životnosť akumulátora. Pomocou USB kábla pripojte vibrátor k powerbance alebo cez
sieťový adaptér k elektrickej zásuvke. Počas nabíjania bliká kontrolka pod ovládacím
panelom bielo. Po plnom nabití prestane blikať a zostane trvale svietiť. Pri našom
testovaní sme zistili, že vibrátor LELO Soraya 2 sa nabíja cca 1 hodinu, po ktorej vydržia
vibrovať na plný výkon cca 1 hodinu.

Ovládanie

Ovládanie vibrátora LELO Soraya 2 je jednoduché. Pre zapnutie stačí, keď krátko stlačíte
tlačidlo plus (+) alebo stredné tlačidlo so symbolom (). Po zapnutí si pomocou tlačidla plus
alebo mínus upravujete silu vibrácií. Stredné tlačidlo slúži na prepínanie pulzných
programov. Až budete chcieť vibrátor vypnúť, stačí podržať tlačidlo mínus (-) po dobu cca
2 sekúnd, počas ktorých začnú vibrácie slabnúť, až sa nakoniec vibrátor úplne vypne.

Vibračné programy

Vibračné programy si nastavte podľa vlastných potrieb. Celkom 12 vibračných programov vás prevedie rajskou
záhradou, v ktorej pozbierate to najsladšie Orgasmické ovocie.

Klasická vibrácie vo vibrátora i výbežku1.
Klasická vibrácie vibrátora (bez výbežku)2.
Klasická vibrácie vo výbežku (bez vibrátora)3.
Striedavé krátke pulzy vo vibrátora a výbežku4.
Krátke pulzné vibrácie vo vibrátora i výbežku5.
Príliv a odliv – dlhá pulzné vibrácie z vibrátora prechádza plynule do výbežku6.
Striedavé dlhé pulzné vibrácie vo vibrátora a výbežku7.
Kratšie striedavé pulzné vibrácie vo vibrátora a výbežku8.
Krátke striedavé rýchle pulzné vibrácie vo vibrátora a výbežku9.
Dlhá pulzné vibrácie v pomalom tempe vo vibrátora a výbežku pomaly graduje a zase oslabuje10.
Dlhá pulzné vibrácie v stredne rýchlom tempe vo vibrátora a výbežku pomaly graduje a zase oslabuje11.
Striedanie rôzne intenzívnych a rýchlych pulzov vo vibrátora aj výbežku vystrieda krátke prerušenia, kedy12.
zostane slabo vibrovať len výbežok
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Vodeodolnosť

S vodotesným vibrátorom sa môžete ponoriť do horúcej vody a nechať sa strhnúť búrlivými vlnami rozkoše.

Dizajn a tvar

Vďaka sonografickému dizajnu LELO Soraya 2 skvele doľahne na váš bod G, ktorému dopraje intenzívne dráždenie.
Jeho tvar pripomína sexi krivky ženského tela. Výbežok na klitoris je dlhý a flexibilné, zahnutý v uhle 27 ° pre ešte
lepšiu stimuláciu. Prevedenie vibrátora vsádza na moderný vzhľad, ktorý v sebe spája eleganciu s funkčnosťou, kvôli
tomu sa taky skvele drží v ruke.

Materiál

Výrobca si na výbere materiálu dal záležať. Preto má LELO Soraya 2 vnútorné jadro vibrátora z pevného ABS plastu,
ktorý pokrýva vrstva lekárskeho silikónu, ktorý je na dotyk jemný, príjemný a vnútri tvrdý s intenzívnymi vibráciami.

Farba

Vibrátor LELO Soraya 2 si môžete zaobstarať v dvoch farebných prevedeniach.

Kombinácia fialovej a zlatej rozdovádí hravé ženy, ktoré sa rozochvejú už pri myšlienke na pulzujúce
rozkoš, ktorú im vibrátor prinesie.
Čierno-zlatá varianta naopak prebudí všetky tajné priania, ktorá rozvíri partnerskú nehanebnú fantáziu,
ktorá vás v noci nenechá v kľude spať.

Rozmery

Dômyselne navrhnuté rozmery LELO Soraya 2 boli prispôsobené tomu, aby s ním čo možno najviac žien zažilo
vaginálny orgazmus.

Celková dĺžka: 22 cm
Použiteľná dĺžka: 12,4 cm
Dĺžka výbežku na klitoris: 5,2 cm
Priemer v najširšej časti: 3,5 cm
Hmotnosť: 187 g
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