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LELO Ora 3 orální vibrátor

Údržba

Naprosto jednoduchá a zvládne ji každý. Pomůcka se nestrká nikam dovnitř,
pouze klouže po klitorisu nebo bradavkách, takže je trošku umazaná jen od
gelu, který lehce opláchnete mýdlem pod teplou tekoucí vodou a je to.
V lékařském silikonu se nedrží žádné bakterie. Pokud si přece jen potrpíte na
důkladnější očistu, Dezinfekce a péče o erotické pomůcky se postará
o dokonalé čistou hračku.

Nabíjení

Lelo Ora 3 je nabíjecí, u takové kvalitní pomůcky se to očekává. USB nabíječku
najdete schovanou v krabičce. Před prvním použitím Lelo Ora určitě nabijte.
Prodloužíte si výdrž baterie i celou životnost hračky. USB koncovku zastrčte do
powerbanky nebo do adaptéru nabíječky a druhý konec do vibrátoru. Že se
nabíjí, poznáte podle blikajících tlačítek. Až je vibrátor nabitý, tlačítka neblikají,
ale svítí.

Výrobce uvádí až dvě hodiny nabíjení, ale my jsme zjistili, že vibrátor máte za hodinku a půl nabitý do plna a můžete
jít na věc. Vkuse vydrží vibrovat zhruba hodinu. Naše sloní testerky používaly hračku cca 20 min při masturbaci a
nezaznamenaly během dráždění snížení výkonu. I tak doporučujeme dobíjet průběžně, abyste se nepřipravili třeba
v polovině hrátek o to nejlepší.

Ovládání

Možná budete s ovládáním trošku zpočátku zápasit, ale my vám poradíme, jak na to. Lelo Ora 3 ovládáte pouze třemi
tlačítky, takže se nemůžete moc splést.

Vibrátor se dá zapnout prostředním tlačítkem, ale také tlačítkem plus (stačí krátké stisknutí). Stejně tak se dá
vypnout prostředním tlačítkem nebo tlačítkem mínus (delší, asi 3sekundové stisknutí).

Programy přepnete prostředním tlačítkem (). Tady ale člověk dopředu neví, jestli se změní jen vibrace nebo i směr
otáčení orální kuličky. Plusem a mínusem si regulujete intenzitu daného programu. Je to trošku o zvyku a o tom najít
si svůj oblíbený program.

Vibrační programy

Bude vám chvíli trvat, než se seznámíte s 12 vibračními programy. Lelo Ora 3 nabízí jak klasické, tak i ty pulzní.
U přepínání programů se nepřepínají jen vibrace, ale taky orální funkce. Na tom programu, kde vibrátor vypnete, opět
zase zapnete.

Rotační jazýček krouží dokola bez vibrací1.
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Rotační jazýček krouží v půlkruhu tam a zpět bez vibrací2.
Rotační jazýček krouží v půlkruhu tam a zpět + kratší pulzní vibrace3.
Rotační jazýček krouží dokola + kratší pulzní vibrace4.
Rotační jazýček krouží v půlkruhu tam a zpět + stoupající a klesající vibrace v delším intervalu5.
Rotační jazýček krouží dokola + stoupající a klesající vibrace v delším intervalu6.
Rotační jazýček krouží v půlkruhu + kratší a delší pulzní vibrace7.
Rotační jazýček krouží dokola + kratší a delší pulzní vibrace8.
Rotační jazýček krouží dokola + delší přerušované pulzní vibrace9.
Rotační jazýček krouží v půlkruhu + klasické vibrace10.
Rotační jazýček krouží v půlkruhu + stoupající a klesající vibrace v kratším intervalu11.
Rotační jazýček krouží dokola + klasické vibrace12.

Voděodolnost

Tenhle krasavec si vyloženě říká o relaxační hrátky ve vodě. Sám výrobce uvádí, že je Lelo Ora 3 plně vodotěsný, a
proto experimentujte a vezměte si ho do bazénu, vany, vířivky nebo třeba do deště.

Design a tvar

Luxusně provedené orální kolečko se zlatým zdobením u rukojeti. Design, který se od Lela očekává. Pomůcka akorát
do ruky. Svým tvarem nepřipomíná erotickou hračku, ale spíš nějaký designový doplněk. Líbí se nám i černá krabička
s průhledným plastem na přední straně, takže pomůcka je v ní krásně vidět i přes obal. Bereme to jako plus, když
chce někdo pomůcku koupit jako dárek a chce se podívat, jak ve skutečnosti vypadá.

Materiál

Lelo Ora je vyrobený z pevného ABS plastu. Kolečko je po obvodu potažené hebkým silikonem, uvnitř ozdobené
zlatým plastem. Takže část, která se dotýká kůže, je z hypoalergenního materiálu a je tím pádem šetrná k tělu a
hebká na dotek.

Barva

Kombinaci sytě modré a zlaté barvy na první pohled upoutá pozornost. Přirovnali bychom k námořnické modré, která
vyjadřuje sílu a spolehlivost, a přesně takový vibrátor Lelo Ora 3 je.

Rozměry

Pomůcka se vejde do každé dlaně, i ženě, která má drobnější ruce. Je lehoučká, váží pouze 130 g. Chvíli bude trvat,
než se s pomůckou naučíte pohodlně manipulovat, ale trénink dělá mistry. Když do očka na pomůcce strčíte dva
prsty (ukazováček a prostředníček), usnadníte si držení.

Průměr: 8,8 cm
Šířka v nejširší části: 4,3 cm
Šířka v nejužší části: 2,7 cm
Hmotnost: 130 g
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