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LELO Soraya Wave vibrátor s výběžkem

Údržba

Díky vodotěsné úpravě je čištění vibrátoru LELO Soraya Wave brnkačka. Doporučujeme
před prvním použitím a pak i po každém dalším pomůcku důkladně namydlit a opláchnout
teplou vodou. Dezinfekce pomůcek patří k účinným a zároveň šetrným pomocníkům v boji
za hygienicky čistou hračku. Stačí ji jen nastříkat na povrch vibrátoru, nechat minutku
působit a pak opláchnout. Nakonec stačí už jen pomůcku uložit do krabičky nebo do
pytlíčku a skladovat ji odděleně od ostatních hraček, aby na sebe různorodé materiály
nemohly reagovat.

Nabíjení

Před prvním použitím byste měli pomůcku dobít do plna, abyste prodloužili její výdrž a
životnost. Pro nabíjení stačí, když vibrátor pomocí USB kabelu připojíte přes síťový adaptér
k elektrické zásuvce. Během nabíjení blikají všechna tlačítka vibrátoru, která v momentě
plného dobití zůstanou svítit. Nám se vibrátor připojený přes adaptér do elektrické zásuvky
nabíjel cca 1,5 hodiny. Při testování výdrže nám v kuse vibroval 1 hodinu. Když jsme ho ale
po jeho samovolném vypnutí zkusili zapnout, znovu se rozvibroval a vrněl ještě dalších
30 minut.

Ovládání

Trochu náročné ovládání pomocí tří tlačítek si naštěstí rychle zapamatujete. Nejprve musíte vibrátor odemknout. To
uděláte tak, že po dobu 3 vteřin podržíte tlačítka PLUS a MÍNUS. Jakmile se vibrátor odemkne, tlačítka probliknou. Pro
uzamčení pomůcky uděláte totéž.

Vibrátor zapnete krátkým stisknutím prostředního tlačítka nebo tlačítka PLUS. Když pak dlouze podržíte prostřední
tlačítko nebo tlačítko MÍNUS, vibrátor se vypne. Pro změnu vibračního režimu stačí dlouze podržet tlačítko PLUS nebo
MÍNUS. Dávejte ale pozor, abyste při tom vibrátor nechtěně nevypnuli.

Zjistili jsme, že vibrátor při každém zapnutí spustí ten vibrační program, u které jste naposledy skončili.

Vibrační programy

Celkem 8 vibračních programů provede ženy smyslným světem vibrování, pulzování a klouzáním po bodu G i klitorisu
zároveň.

Kývání špičky vibrátoru (bez vibrací)1.
Kývání špičky vibrátoru doprovází pulzní vibrace2.
Kývání špičky vibrátoru doprovází pulzní vibrace spolu s klasickou stálou vibrací ve výběžku na klitoris3.
Kývání špičky vibrátoru doprovází klasická stálá vibrace spolu s pulzní vibrací ve výběžku na klitoris4.
Pouze klasická stálá vibrace ve výběžku (špička vibrátoru se nehýbe)5.
Kývání špičky vibrátoru doprovází klasická stálá vibrace spolu s pulzní vibrací ve výběžku na klitoris6.
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Kývání špičky vibrátoru doprovází klasická stálá vibrace ve výběžku (špička vibrátoru nevibruje, pouze7.
se hýbe)
Kývání špičky vibrátoru doprovází pulzní vibrace + klasická stálá vibrace ve výběžku8.

Voděodolnost

Vibrátor LELO Soraya Wave je vodotěsný. Prožijete s ním proto smyslné okamžiky při ranním sprchování nebo večerní
koupeli ve vaně.

Design a tvar

Na první pohled vibrátor zaujme elegantním provedením, které působí luxusně a futuristicky. Úzká zaoblená špička
ve spojení s perfektním anatomickým tvarem usnadňuje zavádění vibrátoru, který se díky očku v rukojeti parádně
drží v ruce. Při hrátkách se s ním proto snadno manipuluje. Flexibilní výběžek na klitoris je dlouhý, takže parádně
stimuluje i při přirážení.

Materiál

Kombinaci kvalitního ABS plastu s prémiovým silikonem si zamilujete. Vibrátor LELO Soraya Wave vyniká svým
pevným tělem, ve kterém se silně přenášejí vibrace po celé délce pomůcky, zatímco hedvábně hladký silikon hladí a
rozmazluje ženský klín.

Barva

Vibrátor LELO Soraya Wave ve dvou barevných provedeních rozbuší každé ženské srdce.

Královsky modrá barva se zlatými detaily působí elegantně a tajemně. Vyzve vás proto k dlouhým
romantickým chvilkám, které zakončíte procítěným orgasmem.
Fialovo-zlaté provedení zadrnká na notu vašemu hravému já. S chutí se vrhnete do experimentování a
hledání nových rozkoší.

Rozměry

Super anatomický tvar spolu s na pohled trochu robustními rozměry dělá z vibrátoru LELO Soraya Wave ideálního
parťáka pro dosažení orgasmu.

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka: 11 cm
Délka výběžku na klitoris: 7,2 cm
Průměr v nejširší části: 4,6 cm
Hmotnost: 185 g
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