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LELO Iris luxusní vibrátor

Údržba

LELO IRIS je odolná vůči tekoucí vodě, můžeme ji tedy bez obav krátce omývat vlažnou
vodou. Dezinfekce pomůcek se postará o 100% čistotu vaší hračky. Stačí ji jen troška a
vaše hračka bude jako nová.

Nabíjení

Vibrátor obsahuje akumulátorový (nabíjecí ) Li-lon 900 mAh 3.7 V článek. Nabíjí se cca
1 hodinu pomocí adaptéru, který je součástí balení. Nabíjení poznáme podle blikajících
kontrolek.

Ovládání

LELO IRIS zapneme stiskem tlačítka PLUS.Můžeme si nastavit 6 stupňů vibrací
s velkým rozdílem intenzity. Nastavujeme pomocí 2 tlačítek, PLUSem se přidává a
MÍNUSem ubírá na intenzitě. Když při zapnutí držíte PLUS delší dobu, nastaví se hned
2. nebo 3. stupeň intenzity.Dále můžeme na Lelo Iris navolit šipkou NAHORU či DOLŮ
některý ze čtyř pulzních programů, kdy vibrátor vibruje přerušovaně v určitých
sekvencích. U každého pulzního programu si šipkami nastavíme intenzitu vibrace.Vibrátor
vypneme delším stiskem tlačítka MÍNUS.

Vibrační programy

1. klasická vibrace v 6 stupních intenzity (od nejslabší až po nejsilnější) 2. má 4 pulzní programy (různé
nastavení)

Pulzní programy:
1. pulzování v dlouhých intervalech (střídání vibrace a pauzy – během vteřiny se program opakuje cca 2×)
2. pulzování ve středně dlouhých intervalech (rychlejší střídání vibrace a pauzy – během vteřiny se program
opakuje cca 2–3×)
3. přerušovaná vibrace – vibrují oba motorky současně 
4. pulzování ve vlnách (krátké zavibrování s cca půl vteřinovou pauzou – vibrují oba motorky současně)

Materiál

Vibrátor je vyroben materiálů  PC-ABS a klinického silikonu. Made in Sweden (švédský výrobce). Celkový dojem
z materiálu: pevný, neohebný, ale se sametově hebkým povrchem. Takže na omak velmi příjemný, ale nelze
ohýbat.

PC-ABS je jedním z nejpoužívanějších průmyslových termoplastů vůbec. Spojuje výhody PC (polykarbonátu) a ABS.
Nabízí nejlepší vlastnosti obou částí : výjimečnou sílu a tepelnou odolnost polykarbonátu a flexibilitu ABS. Využití
nachází v automobilovém, elektrotechnickém a telekomunikačním průmyslu. Klinický silikon se používá v medicíně
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a kosmetickém průmyslu. Je 100% nealergenní, nevyvolává žádné alergické reakce. Dobře omyvatelný, chuťově
i pachově neutrální. Je jemný a měkký, avšak  pevný. Rychle se přizpůsobí tělesné teplotě, což zaručuje jejich
příjemné používání.

Barva

Kombinace dvou barev – bílé a růžové. Bílá barva lesklá, růžová je matná, ale hebká.

Rozměry

Délka: 22 cm
Délka růžové části: 13,3 cm
Průměr vrchní části: 2,9 cm
Průměr střední části: 3 cm
Průměr spodní části: 4 cm

Hmotnost: 172 g
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