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LELO Isla silikónový vibrátor

Údržba

LELO Isla je vodotesný vibrátor, môže sa umývať pod tečúcou vodou. Na veľkej kúpanie
a používanie vo vode však stavaný nie je. Po každom použití odporúčame Islu dôkladne
umyť mydlom a opláchnuť pod teplou tečúcou vodou. Super pomocníkom pri čistení
pomôcok sú Dezinfekcia pomôcok , Pomocou ktorých výrazne znížite riziko zápalu.

Nabíjanie

Pri našom testovaní nabíjaní sme zistili, že jeho prvé nabitie trvá cca 1 hodinu a
39 minút. Pri nabíjaní bliká kontrolka fialovo. Potom prestane blikať a zostane svietiť. Výdrž
na jedno nabitie, kedy sme pri testovaní striedali vibrácie a 2 pulzný programy, bola cca
4 hodiny a 46 minút. Pri dlhom pulzným programu začne kontrolka blikať už cca po
3 hodinách a vibrácie začnú slabnúť.

Nízky stav batérie vibrátor signalizuje tým, že tlačidlá plus a mínus blikajú na červeno. To
už je čas siahnuť po nabíjačke.

Ovládanie

Ovládanie hravo zvládnete. Pre zapnutie stlačte tlačidlo plus (+). Pokiaľ ho budete chcieť naopak vypnúť, podržte
tlačidlo mínus (-). Rýchlosť vibrácií zvýšite tlačidlom plus. Pre zníženie intenzity vibrácie stlačte tlačidlo mínus.
Krátke stlačenie prostredného tlačidla (o) prepne rýchlostný režim vibrácií do režimu pulzačného. Pre prepínanie
medzi pulzačným programami stačí stlačiť tlačidlo plus alebo mínus.

Vibračné programy

Lelo Isla vám ponúkne 6 pulzačných programov:

Pulzovanie v dlhých intervaloch (pomalé striedanie vibrácií a páuz)1.
Pulzovanie v stredne krátkych intervaloch (stredné striedanie vibrácií a páuz)2.
Pulzovanie v krátkom intervale s prechodom do dlhšieho (krátka vibrácie s dlhšou)3.
Pulzovanie v hojdavom krátkom intervale (od silnejší po slabšie)4.
Pulzovanie v krátkych a dlhých intervaloch (striedanie dvoch krátkych vibrácií a jednej dlhší a potom jedna5.
krátka vibrácie s dlhšou)
Klasická dlhá vibrácie6.

Vodeodolnosť

Páči sa nám, že je Lelo Isla vodotesný. Užijete si s ním preto napríklad aj rýchlovku v sprche. Okrem toho sa bude aj
parádne umývať a dezinfikovať.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Dizajn a tvar

Moderný, elegantný a nadčasový dizajn upúta pozornosť. Ergonomicky zahnutý tvar vibrátora Lelo Isla kopíruje
ženské telo a dráždi bod G s úplnou istotou.

Materiál

Materiál, z ktorého je vibrátor vyrobený, predstavuje kombináciu tvrdého ABS plastu a lekárskeho silikónu. Preto je
tvrdý, pevný a na dotyk jemný. Silikónová vrstva má výhodu hlavne vo svojej neporéznosti a ľahkom omývanie.

Farba

Vyberte si farbu, s ktorou sa vydáte na poznávanie sama seba …

Matne fialová farba doplnená žiarivo zlatú na vás zapôsobí luxusným dojmom. Zaryje sa do podvedomia a
rozprúdi túžbu vo vašich žilách.
S čiernou si doprajete tajomné hrátky plné orgazmických kriku.

Rozmery

Veľkosť vibrátora Isla sa nám páči. Na prvý pohľad vyzerá možno robustne, ale nenechajte sa zmiasť. Jeho rozmery
sú tak akurát.

Celková dĺžka: 22 cm
Použiteľná dĺžka: 13 cm
Priemer v najširšej časti: 5 cm
Priemer najužšej časti: 2,5 cm
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