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LELO Soraya Wave vibrátor s výbežkom

Údržba

Vďaka vodotesnej úprave je čistenie vibrátora LELO Soraya Wave brnkačka. Odporúčame
pred prvým použitím a potom aj po každom ďalšom, pomôcku dôkladne namydliť a
opláchnuť teplou vodou. Dezinfekcia pomôcok patrí k účinným a zároveň šetrným
pomocníkom v boji za hygienicky čistú hračku. Stačí ju len nastriekať na povrch vibrátora,
nechať minútku pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec stačí už len pomôcku uložiť do
krabičky alebo do vrecúška a skladovať ju oddelene od ostatných hračiek, aby na seba
rôznorodé materiály nemohli reagovať.

Nabíjanie

Pred prvým použitím by ste mali pomôcku dobiť doplna, aby ste predĺžili jej výdrž a
životnosť. Pre nabíjanie stačí, keď vibrátor pomocou USB kábla pripojíte cez sieťový
adaptér k elektrickej zásuvke. Počas nabíjania blikajú všetky tlačidlá vibrátora, ktoré
v momente plného dobitia zostanú svietiť. Nám sa vibrátor pripojený cez adaptér do
elektrickej zásuvky nabíjal cca 1,5 hodiny. Pri testovaní výdrže nám v kuse vibroval
1 hodinu. Keď sme ho ale po jeho samovoľnom vypnutí skúsili zapnúť, znovu sa rozvibroval
a vrnel ešte ďalších 30 minút.

Ovládanie

Trochu náročné ovládanie pomocou troch tlačidiel si našťastie rýchlo zapamätáte. Najprv musíte vibrátor odomknúť.
To urobíte tak, že po dobu 3 sekúnd podržíte tlačidlá PLUS a MÍNUS. Len čo sa vibrátor odomkne, tlačidlá prebliknú.
Pre uzamknutie pomôcky urobíte to isté.

Vibrátor zapnete krátkym stlačením prostredného tlačidla alebo tlačidla PLUS. Keď potom dlho podržíte prostredné
tlačidlo alebo tlačidlo MÍNUS, vibrátor sa vypne. Pre zmenu vibračného režimu stačí dlho podržať tlačidlo PLUS alebo
MÍNUS. Dávajte ale pozor, aby ste pri tom vibrátor nechtiac nevypli.

Zistili sme, že vibrátor pri každom zapnutí spustí ten vibračný program, pri ktorom ste naposledy skončili.

Vibračné programy

Celkom 8 vibračných programov prevedie ženy zmyselným svetom vibrovania, pulzovania, a kĺzaním po bode G
i klitorisu zároveň.

Kývanie špičky vibrátora (bez vibrácií)1.
Kývanie špičky vibrátora sprevádzajú pulzné vibrácie2.
Kývanie špičky vibrátora sprevádzajú pulzné vibrácie spolu s klasickou stálou vibráciou vo výbežku na klitoris3.
Kývanie špičky vibrátora sprevádza klasická stála vibrácia spolu s pulznou vibráciou vo výbežku na klitoris4.
Iba klasická stála vibrácia vo výbežku (špička vibrátora sa nehýbe)5.
Kývanie špičky vibrátora sprevádza klasická stála vibrácia spolu s pulznou vibráciou vo výbežku na klitoris6.
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Kývanie špičky vibrátora sprevádza klasická stála vibrácia vo výbežku (špička vibrátora nevibruje, iba sa hýbe)7.
Kývanie špičky vibrátora sprevádzajú pulzné vibrácie + klasická stála vibrácia vo výbežku8.

Vodeodolnosť

Vibrátor LELO Soraya Wave je vodotesný. Prežijete s ním preto zmyselné okamihy pri rannom sprchovaní alebo
večernom kúpeli vo vani.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad vibrátor zaujme elegantným vyhotovením, ktoré pôsobí luxusne a futuristicky. Úzka zaoblená špička
v spojení s perfektným anatomickým tvarom uľahčuje zavádzanie vibrátora, ktorý sa vďaka očku v rukoväti parádne
drží v ruke. Pri hrách sa s ním preto ľahko manipuluje. Flexibilný výbežok na klitoris je dlhý, takže parádne stimuluje
aj pri prirážaní.

Materiál

Kombináciu kvalitného ABS plastu s prémiovým silikónom si zamilujete. Vibrátor LELO Soraya Wave vyniká svojím
pevným telom, v ktorom sa silno prenášajú vibrácie po celej dĺžke pomôcky, zatiaľ čo hodvábne hladký silikón hladí a
rozmaznáva ženské lono.

Farba

Vibrátor LELO Soraya Wave v dvoch farebných vyhotoveniach rozbúši každé ženské srdce.

Kráľovsky modrá farba so zlatými detailmi pôsobí elegantne a tajomne. Vyzve vás preto k dlhým
romantickým chvíľkam, ktoré zakončíte precíteným orgazmom.
Fialovo-zlaté vyhotovenie zabrnká na nôtu vášmu hravému ja. S chuťou sa vrhnete do experimentovania a
hľadania nových rozkoší.

Rozmery

Super anatomický tvar spolu s na pohľad trochu robustnými rozmermi robí z vibrátora LELO Soraya Wave ideálneho
parťáka na dosiahnutie orgazmu.

Celková dĺžka: 22 cm
Použiteľná dĺžka: 11 cm
Dĺžka výbežku na klitoris: 7,2 cm
Priemer v najširšej časti: 4,6 cm
Hmotnosť: 185 g
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