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LELO Sona 2 sonický vibrátor

Údržba

Vďaka vodotesnosti vám čistenie pomôcky zaberie len pár minút. Po použití
hračku opláchnite pod teplou vodou s kvapkou mydla. Potom ju osušte jemný
uterákom a hubku vytrite dosucha pomocou vatovej tyčinky. Dezinfekcia
pomôcok potom dotiahne údržbu pomôcky k dokonalosti. Suchú hračku uložte
do krabičky alebo textilného vrecka tak, aby na seba materiály jednotlivých
pomôcok nemohli reagovať a vzájomne sa poškodiť.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame pomôcku LELO Sona 2 nabiť doplna. Potrvá
to cca 2 hodiny, ale vráti sa vám to v dlhej životnosti batérie a tým aj samotnej
hračky. USB kábel je súčasťou balenia. Jeho okrúhly konektor zatlačte poriadne
až na doraz do vibrátora a druhú koncovku pripojte cez mobilný adaptér do
elektrickej zásuvky. Počas nabíjania kontrolka pod ovládacími tlačidlami bliká.
Keď zhasne, hračka je nabitá a pripravená vyraziť s vami do akcie. Nabíjanie
trvá cca 2 hodiny a na plný výkon potom zvládne fungovať cca 1 hodinu
v kuse.

Ovládanie

Trochu nezvyklé ovládanie sa rýchlo naučíte. Ovládacie tlačidlá nájdete na prednej strane vibrátora. Sú označené
symbolmi plus (+), mínus (-) a dvoma zahnutými čiarami vyzerajúcimi ako zátvorky. Najskôr musíte LELO Sonu
2 odomknúť. Stlačte preto naraz tlačidlá plus a mínus podržte ich po dobu cca 3 sekúnd. Hneď ako sa vibrátor
odomkne, rozsvieti sa kontrolka pod ovládacími tlačidlami. Rovnakým spôsobom môžete vibrátor aj zamknúť.
Akurát pri zamykaní kontrolka svieti, a zhasne. Použitie cestovného zámku sa hodí hlavne vo chvíľach, keď cestujete
a máte pomôcku uloženú v kufri alebo batohu.

Sonický vibrátor LELO Sona 2 zapnete krátkym stlačením prostredného tlačidla so symbolom zátvoriek. Jeho
opätovným podržaním na dobu cca 2 sekúnd sa hračka vypne. Pomocou rovnakého tlačidla, ale jeho krátkym
stlačením, zmeníte program. Týmto spôsobom sa preklikáte až k dvanástemu programu, po ktorom nasleduje zase
ten prvý.

Intenzitu zvukových vĺn ovládate tlačidlami plus (+) a mínus (-). Ich silným, krátkym stlačením znížite alebo
zvýšite intenzitu o jeden stupeň. Ak však tlačidlo podržíte, plynulo a rýchlo zmeníte silu stimulácie o niekoľko stupňov
nahor alebo nadol.

Vibračné programy

Pri všetkých 12 programoch si môžete nastaviť aj ich intenzitu v 7 stupňoch. Prežijete tak dlhé, nezabudnuteľné
chvíle, ktoré odplavia každodenný stres a starosti.
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Klasické vibrácie1.
Pomalé pulzy2.
Rýchlejšie pulzy3.
Najrýchlejšie pulzy4.
Túrovanie motora (stúpajúce vibrácie)5.
Horská dráha (rýchle stúpajúce a klesajúce vibrácie)6.
Príliv a odliv (pomalé plynulo stúpajúce a klesajúce vibrácie)7.
Pesnička (kombinácia stúpajúcich, klesajúcich vibrácií v rôznych dĺžkach)8.
Jeden dlhý pulz vystriedajú dva krátke9.
Tlkot srdca (stredne rýchle pulzné vibrácie)10.
Rýchle, krátke pulzy (pripomínajú agresívne stláčanie zvončeka)11.
Dj mix (kombinácia krátkych, silných, slabých a rôzne dlhých pulzov)12.

Vodeodolnosť

Inovatívna pomôcka LELO Sona 2 má vodotesnú úpravu. Môžete si s ňou preto vychutnať búrlivú jazdu v horúcej vani
rovnako ako naši spokojní testeri.

Dizajn a tvar

Pomôcka pôsobí elegantne, nadčasovo a vyzerá trochu ako žena prehnutá v chrbte počas búrlivého orgazmu. Pekne
padne do ruky a jej stimulačné náustok s precíznou presnosťou objíme klitoris alebo bradavku. Tlačidlový panel je
vyrytá ležatá osmička s bruškom navyše. Na prehnutom chrbáte hračky nájdete ozdobný pliešok vo farbe zlata, ktorý
dodáva celému vibrátoru šmrnc.

Materiál

Zamatovo hebký silikón nepustíte z ruky. Silikónový materiál patrí medzi neporézne povrchy, ktoré sa používajú aj
v zdravotníctve. Chrbát pomôcky zdobia ozdobný panel z ABS plastu.

Farba

Hračka sa predáva v dvoch farebných variantoch:

Ružová slonia farba nás poteší vždy a veríme, že vás tiež. Je šibalská, hravá a energická. Zlatá zadná strana
tú ružovú nádherne dopĺňa, a robí tak z vibrátora elegantnú a štýlovú dámu.
Temne čierna farba pôsobí noblesne. Zlatý chrbát vibrátora zdôrazňuje elegantný dizajn, ktorý umocní
zážitok z nezabudnuteľného vyvrcholenia.

Rozmery

Vďaka svojej veľkosti je LELO Sona 2 ideálny spoločník nielen na cestovanie. Šikovne ho schováte do kabelky a
pritom nezaberie miesto ostatným dámskym nevyhnutnostiam.

Celková dĺžka: 11 cm
Priemer: 5,5 cm
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Priemer náustku: 2,2 cm
Hmotnosť: 124 g
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