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LELO Soraya Wave vibrátor klitoriszkarral

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően a LELO Soraya Wave vibrátor tisztítása gyerekjáték.
Javasoljuk, hogy az első használat előtt, majd minden további eszköz után alaposan
szappanozza be és öblítse le meleg vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése az egyik hatékony
és egyben gyengéd segítő a higiénikusan tiszta játékért folytatott küzdelemben. Nem kell
mást tennie, mint a vibrátor felületére permetezni, egy percig hatni hagyni, majd
leöblíteni. Végül csak annyit kell tennie, hogy a készüléket egy dobozba vagy táskába
helyezi, és a többi játéktól elkülönítve tárolja, hogy a különféle anyagok ne reagálhassanak
egymásra.

Töltés

Az első használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket, hogy meghosszabbítsa a
tartósságát és élettartamát. A töltéshez egyszerűen csatlakoztassa a vibrátort egy
elektromos aljzathoz az USB-kábellel. Töltés közben az összes vibrációs gomb villog,
amelyek teljesen feltöltött állapotban világítanak. Az adapteren keresztül a konnektorhoz
csatlakoztatott vibrátor körülbelül 1,5 órán keresztül töltött minket. Az állóképesség
tesztelésekor 1 órán keresztül vibrált a darabjainkban. De amikor kikapcsolás után
megpróbáltuk bekapcsolni, újra rezgett és üvöltött még 30 percig.

Vezérlés

Szerencsére gyorsan emlékezni fog a kissé megerőltető három gombos műveletre. Először fel kell oldania a vibrátort.
Ehhez tartsa lenyomva a PLUSZ és MÍNUSZ gombot 3 másodpercig. Amint a vibrátort feloldja, a gombok villogni
kezdenek. Ugyanezt kell tennie a modul zárolásához.

A vibrátor bekapcsolásához röviden nyomja meg a középső vagy a PLUSZ gombot. Aztán ha hosszabb ideig lenyomva
tartja a középső gombot vagy a MÍNUSZ gombot, a vibrátor kikapcsol. A rezgésmód megváltoztatásához egyszerűen
tartsa lenyomva a PLUSZ vagy MÍNUSZ gombot. Ügyeljen azonban arra, hogy véletlenül se kapcsolja ki a vibrátort.

Azt észleltük, hogy minden alkalommal, amikor bekapcsolja a vibrátort, elindítja azt a rezgőprogramot, amelyet
utoljára elhagyott.

Vibrációs programok

Összesen 8 vibrációs program kalauzolja át a nőket a rezgés, a pulzálás és a G-ponton és a csiklón egy időben
történő csúsztatás érzéki világán.

Vibrátorcsúcs ringató (nincs vibráció)1.
A vibrátorcsúcs ringatását impulzusrezgések kísérik2.
A vibrátorcsúcs oszcillációját impulzusrezgések kísérik, valamint a klasszikus állandó rezgés a klitorisz3.
kiemelkedésében
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A vibrátor hegyének ringatását klasszikus állandó vibráció kíséri a klitorisz kiemelkedésében lévő4.
impulzusrezgéssel együtt
Csak a klasszikus állandó rezgés a kiemelkedésben (a vibrátor hegye nem mozdul)5.
A vibrátor hegyének ringatását klasszikus állandó vibráció kíséri a klitorisz kiemelkedésében lévő6.
impulzusrezgéssel együtt
A vibrátorcsúcs ringatását klasszikus állandó rezgés kíséri a kiemelkedésben (a vibrátorhegy nem rezeg,7.
csak mozog)
A vibrátor hegyének oszcillációját impulzus rezgések kísérik + klasszikus állandó rezgés a kiemelkedésben8.

Vízállóság

A LELO Soraya Wave vibrátor vízálló. Ezért érzéki pillanatokat fog átélni vele a reggeli zuhany vagy az esti
fürdőkádban.

Design és alak

A vibrátor első pillantásra lenyűgözi elegáns dizájnjával, amely fényűzőnek és futurisztikusnak tűnik. A keskeny,
lekerekített hegy a tökéletes anatómiai formával kombinálva megkönnyíti a vibrátor bevezetését, amely a
fogantyúban lévő szemnek köszönhetően tökéletesen tart a kézben. Ezért játék közben könnyen manipulálható.
A csiklón lévő rugalmas kiemelkedés hosszú, így hozzáadáskor is tökéletesen stimulál.

Anyag

Bele fogsz szeretni a kiváló minőségű ABS műanyag és a prémium szilikon kombinációjába. A LELO Soraya Wave
vibrátor masszív testével jeleskedik, melyben a rezgések a készülék teljes hosszában erőteljesen közvetítődnek, míg
a selymesen sima szilikon simogatja és kényezteti a nő ékét.

Szín

A LELO Soraya Wave vibrátor két színben összetöri minden nő szívét.

A királykék szín arany részletekkel elegáns és titokzatos. Ezért hosszú romantikus pillanatokra invitál,
amelyeket érezhető orgazmussal zársz.
A lila-arany dizájn ragaszkodik játékos énedhez. Szívesen fogsz kísérletezni és új örömöket találni.

Méretek

A szuper anatómiai forma és az enyhén robusztus méretek a LELO Soraya Wave vibrátort ideális partnerré teszik az
orgazmushoz.

Teljes hossza: 22 cm
Használható hossz: 11 cm
A nyúlvány hossza a csiklón: 7,2 cm
Átmérő a legszélesebb részén: 4,6 cm
Súly: 185 g
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