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LELO Iris luxusný vibrátor

Údržba

LELO IRIS je odolná voči tečúcej vode, môžeme ju teda bez obáv krátko omývať vlažnou
vodou. Dezinfekcia pomôcok sa postará o 100% čistotu vašej hračky. Stačí ju len troška a
vaša hračka bude ako nová.

Nabíjanie

Vibrátor obsahuje akumulátorový (nabíjací) Li-lon 900 mAh 3.7 V článok. Nabíja sa cca
1 hodinu pomocou adaptéra, ktorý je súčasťou balenia. Nabíjanie spoznáme podľa
blikajúcich kontroliek.

Ovládanie

LELO IRIS zapneme stlačením tlačidla PLUS.Můžeme si nastaviť 6 stupňov vibrácií
s veľkým rozdielom intenzity. Nastavujeme pomocou 2 tlačidiel, plus sa pridáva a mínus
uberá na intenzite. Keď pri zapnutí držíte PLUS dlhšiu dobu, nastaví sa hneď 2. alebo
3. stupeň intenzity.Dále môžeme na Lelo Iris navoliť šípkou HORE alebo DOLE niektorý zo
štyroch pulzných programov, kedy vibrátor vibruje prerušovane v určitých
sekvenciách. Pri každom pulzného programu si šípkami nastavíme intenzitu
vibrace.Vibrátor vypneme dlhším stlačením tlačidla MÍNUS.

Vibračné programy

1. klasická vibrácie v 6 stupňoch intenzity (od najslabšej až po najsilnejšie) 2. má 4 pulzný programy (rôzne
nastavenia)

Pulzný programy:
1. pulzovanie v dlhých intervaloch (striedanie vibrácie a pauzy – behom sekundy sa program opakuje cca 2 ×)
2. pulzovanie v stredne dlhých intervaloch (rýchlejšie striedanie vibrácie a pauzy – behom sekundy sa program
opakuje cca 2–3 ×)
3. prerušovaná vibrácie – vibrujú obaja motorky súčasne
4. pulzovanie vo vlnách (krátke zavibrovanie s cca pol sekundovou pauzou – vibrujú obaja motorky súčasne)

Materiál

Vibrátor je vyrobený materiálov PC-ABS a klinického silikónu. Made in Sweden (švédsky výrobca). Celkový dojem
z materiálu: pevný, neohybný, ale so zamatovo hebkým povrchom. Takže na dotyk veľmi príjemný, ale nemožno
ohýbať.

PC-ABS je jedným z najpoužívanejších priemyselných termoplastov vôbec. Spája výhody PC (polykarbonátu) a ABS.
Ponúka najlepšie vlastnosti oboch častí: výnimočnú silu a tepelnú odolnosť polykarbonátu a flexibilitu ABS. Využitie
nachádza v automobilovom, elektrotechnickom a telekomunikačnom priemysle. Klinický silikón sa používa
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v medicíne a kozmetickom priemysle. Je 100% nealergénny, nevyvoláva žiadne alergické reakcie. Dobre
umývateľný, chuťovo aj pachovo neutrálny. Je jemný a mäkký, ale pevný. Rýchlo sa prispôsobí telesnej teplote, čo
zaručuje ich príjemné používanie.

Farba

Kombinácia dvoch farieb – bielej a ružovej. Biela farba lesklá, ružová je matná, ale hebká.

Rozmery

Dĺžka: 22 cm
Dĺžka ružové časti: 13,3 cm
Priemer vrchnej časti: 2,9 cm
Priemer strednej časti: 3 cm
Priemer spodnej časti: 4 cm
Hmotnosť: 172 g
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