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LELO Sona 2 sonický vibrátor

Údržba

Díky vodotěsnosti vám čištění pomůcky zabere jen pár minut. Po použití hračku
opláchněte pod teplou vodou s kapkou mýdla. Pak ji osušte jemný ručníkem a
hubičku vytřete do sucha pomocí vatové tyčinky. Dezinfekce pomůcek dotáhne
údržbu pomůcky k dokonalosti. Suchou hračku uložte do krabičky nebo
textilního pytlíku tak, aby na sebe materiály jednotlivých pomůcek nemohly
reagovat a vzájemně se poškodit.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme pomůcku LELO Sona 2 nabít do plna.
Potrvá to cca 2 hodiny, ale vrátí se vám to v dlouhé životnosti baterie a tím
i samotné hračky. USB kabel je součástí balení. Jeho kulatý konektor zatlačte
pořádně, až na doraz, do vibrátoru a druhou koncovku připojte přes mobilní
adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení kontrolka pod ovládacími
tlačítky bliká. Když zhasne, hračka je nabitá a připravená vyrazit s vámi do
akce. Nabíjení trvá cca 2 hodiny a na plný výkon pak zvládne fungovat cca
1 hodinu v kuse.

Ovládání

Trochu nezvyklé ovládání se rychle naučíte. Ovládací tlačítka najdete na přední straně vibrátoru. Jsou označena
symboly plus (+), mínus (-) a dvěma zahnutými čárami vypadajícími jako závorky. Nejdřív musíte LELO Sonu
2 odemknout. Stiskněte proto najednou tlačítka plus a mínus a podržte je po dobu cca 3 vteřin. Jakmile se vibrátor
odemkne, rozsvítí se kontrolka pod ovládacími tlačítky. Stejným způsobem můžete vibrátor i zamknout. Akorát
při zamykání kontrolka nejdřív svítí a v momentě uzamčení zhasne. Použití cestovního zámku se hodí hlavně ve
chvílích, kdy cestujete a máte pomůcku uloženou v kufru nebo batohu.

Sonický vibrátor LELO Sona 2 zapnete krátkým stisknutím prostředního tlačítka se symbolem závorek. Jeho
opětovným podržením na dobu cca 2 vteřin se hračka vypne. Pomocí stejného tlačítka, ale jeho krátkým stisknutím,
změníte program. Tímto způsobem se proklikáte až ke dvanáctému programu, po kterém následuje zase ten první.

Intenzitu zvukových vln ovládáte tlačítky plus (+) a mínus (-). Jejich silným, krátkým stisknutím snížíte nebo
zvýšíte intenzitu o jeden stupeň. Pokud však tlačítko podržíte, plynule a rychle změníte sílu stimulace o několik
stupňů nahoru nebo dolů.

Vibrační programy

U všech 12 programů si můžete nastavit i jejich intenzitu v 7 stupních. Prožijete tak dlouhé, nezapomenutelné chvíle,
které odplaví každodenní stres a starosti.

Klasické vibrace1.
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Pomalé pulzy2.
Rychlejší pulzy3.
Nejrychlejší pulzy4.
Túrování motoru (stoupající vibrace)5.
Horská dráha (rychlé stoupající a klesající vibrace)6.
Příliv a odliv (pomalé plynule stoupající a klesající vibrace)7.
Písnička (kombinace stoupajících, klesajících vibrací v různých délkách)8.
Jeden dlouhý pulz vystřídají dva krátké9.
Tlukot srdce (středně rychlá pulzní vibrace)10.
Rychlé, krátké pulzy (připomínají agresivní mačkání zvonku)11.
Dj mix (kombinace krátkých, silných, slabých a různě dlouhých pulzů)12.

Voděodolnost

Inovativní pomůcka LELO Sona 2 má vodotěsnou úpravu. Můžete si s ní proto vychutnat bouřlivou jízdu v horké vaně
stejně jako naši spokojení testeři.

Design a tvar

Pomůcka působí elegantně, nadčasově a vypadá trochu jako žena prohnutá v zádech během bouřlivého orgasmu.
Pěkně padne do ruky a její stimulační hubička s precizní přesností obejme klitoris nebo bradavku. Tlačítkový panel
evokuje ležatou osmičku s bříškem navíc. Na prohnutém hřbetu hračky najdete ozdobný plíšek v barvě zlata, který
dodává celému vibrátoru šmrnc.

Materiál

Sametově hebký silikon nepustíte z ruky. Silikonový materiál patří mezi neporézní povrchy, které se používají i ve
zdravotnictví. Záda pomůcky zdobí ozdobný panel z ABS plastu.

Barva

Hračka se prodává ve dvou barevných variantách:

Růžová sloní barva nás potěší vždy a věříme, že vás taky. Je rozverná, hravá a energická. Zlatá zadní strana
tu růžovou nádherně doplňuje a dělá tak z vibrátoru elegantní a stylovou dámu.
Temně černá barva působí noblesně. Zlatý hřbet vibrátoru podtrhuje elegantní design, který umocní zážitek
z nezapomenutelného vyvrcholení.

Rozměry

Díky své velikosti je LELO Sona 2 ideální společník na cestování. Šikovně ho schováte do kabelky a přitom nezabere
místo ostatním dámským nezbytnostem.

Celková délka: 11 cm
Průměr: 5,5 cm
Průměr hubičky: 2,2 cm
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Hmotnost: 124 g
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