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LELO Sona 2 szónikus vibrátor

Karbantartás

A vízállóságnak köszönhetően a készülék tisztítása csak néhány percet vesz
igénybe. Használat után öblítse le a játékot meleg víz alatt egy csepp
szappannal. Ezután szárítsa meg puha törülközővel, és törölje szárazra a
kifolyót egy vattacsomóval. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre szorítja a
karbantartási eszközöket. A száraz játékot dobozban vagy textilzacskóban
tárolja úgy, hogy az egyes eszközök anyagai ne reagálhassanak egymásra és
ne károsíthassák egymást.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a LELO Sona 2-t.
Körülbelül 2 órát vesz igénybe, de az akkumulátor és így maga a játék hosszú
élettartama alatt visszatér. USB kábel mellékelve. A kerek csatlakozóját
határozottan, ütközésig nyomja a vibrátorba, a másik végét pedig a
mobiladapteren keresztül csatlakoztassa az elektromos aljzathoz.
A vezérlőgombok alatti jelzőfény villog töltés közben. Amikor kialszik, a játék
fel van töltve, és készen áll a műveletre. A töltés körülbelül 2 órát vesz
igénybe, teljes teljesítménnyel pedig körülbelül 1 órát tud egyszerre működni.

Vezérlés

Gyorsan megtanul egy kis szokatlan műveletet. A vezérlőgombokat a vibrátor elején találja. Plusz (+), mínusz (-) és
két ívelt vonal jelöli őket, amelyek zárójelnek tűnnek. Először fel kell oldania a LELO Son 2 zárolását. Ezért nyomja
meg egyszerre a plusz és mínusz gombot, és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig. Ha a vibrátor nincs zárolva, a
vezérlőgombok alatti jelzőfény világít . Ugyanígy lezárhatja a vibrátort is. Csak záráskor a jelzőlámpa gyullad fel
először, és záráskor kialszik. Az utazási zár használata különösen akkor hasznos, ha utazik, és bőröndben vagy
hátizsákban van egy segédeszköz.

A LELO Sona 2 Sonic Vibrátor bekapcsolásához röviden nyomja meg a középső gombot a zárójelben lévő
szimbólummal. Ha ismét kb. 2 másodpercig lenyomva tartja, a játék kikapcsol. Használja ugyanazt a gombot, de
röviden nyomja meg a program megváltoztatásához. Így átkattint a tizenkettedik programra, majd az elsőre.

A hanghullámok intenzitását a plusz (+) és mínusz (-) gombokkal szabályozhatja . Nyomja meg őket erősen az
intenzitás egy fokkal csökkentéséhez vagy növeléséhez. Ha azonban lenyomva tartja a gombot, simán és gyorsan
módosítja az ingerlési teljesítményt néhány fokkal felfelé vagy lefelé.

Vibrációs programok

Mind a 12 program intenzitását 7 szinten is beállíthatja. Olyan hosszú, felejthetetlen pillanatokat fog átélni, amelyek
elmossák a mindennapi stresszt és aggodalmakat.
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Klasszikus rezgések1.
Lassú impulzusok2.
Gyorsabb impulzusok3.
A leggyorsabb impulzusok4.
Motor fordulatszám (növekvő rezgések)5.
Hullámvasút (gyorsan emelkedő és csökkenő rezgések)6.
Árapály (lassú, emelkedő és csökkenő rezgések)7.
Dal (különböző hosszúságú emelkedő, csökkenő rezgések kombinációja)8.
Egy hosszú impulzust két rövid impulzus vált fel9.
Szívverés (közepes pulzusú rezgés)10.
Gyors, rövid pulzusok (agresszív csengőhangra emlékeztet)11.
Dj mix (rövid, erős, gyenge és különböző hosszúságú impulzusok kombinációja)12.

Vízállóság

Az innovatív LELO Sona 2 készülék vízálló felülettel rendelkezik. Így Ön is élvezheti vele a viharos utazást a
pezsgőfürdőben, akárcsak elégedett tesztelőink.

Design és alak

A készülék elegánsnak, időtlennek tűnik, és kicsit úgy néz ki, mint egy viharos orgazmus során hátrahajló nő. Szépen
illeszkedik a kezébe, stimuláló szájrésze pedig precíz pontossággal öleli át csiklóját vagy mellbimbóját. A gombpanel
egy vízszintes nyolcast idéz, extra hassal. A játék ívelt hátoldalán egy arany színű dekoratív tányért találsz, amely az
egész vibrátort csavarja.

Anyag

Nem engeded el a bársonyosan puha szilikont. A szilikon anyag az egyik nem porózus felület, amelyet az
egészségügyben is használnak. A készülék hátlapját ABS műanyagból készült dekoratív panel díszíti.

Szín

A játék két színváltozatban kerül forgalomba:

A rózsaszín elefánt szín mindig tetszeni fog nekünk, és mi is hiszünk benned. Élénk, játékos és energikus.
Az aranyszínű hátoldal gyönyörűen kiegészíti a rózsaszínt, így a vibrátor elegáns és stílusos hölgy lesz.
A sötét fekete szín ízlésesen néz ki. A vibrátor arany hátoldalát elegáns dizájn húzza alá, amely fokozza a
felejthetetlen csúcspont élményét.

Méretek

Méretének köszönhetően a LELO Sona 2 ideális útitárs. Ügyesen elrejted a pénztárcádba és ugyanakkor nem veszi át
a többi női szükséglet helyét.

Teljes hossza: 11 cm
Átmérő: 5,5 cm
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A szájrész átmérője: 2,2 cm
Súly: 124 g
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