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INA – NÁVOD PRO UŽIVATELE  

Ženské smysly skýtají téměř nekonečné možnosti rozkoše, rozdávané něžnými špičkami prstů, ve 

kterých spočívá ten nejjemnější cit pro slastnou erotickou masáž těch nejintimnějších a zároveň 

nejvzrušivějších částí ženského těla. Hýčkejte je často a něžně. 

Blahopřejeme vám k vlastnictví produktu INA, předmětu pro potěšení. Dříve než se blíže seznámíte se 

svou INOU, věnujte prosím chvíli informacím uvedeným v Návodu pro uživatele. 

Přehled:  

INA je elegantní a stylový vibrátor, který dokáže odhalit nejvzrušivější erotogenní zóny ženského těla. 

INA je přístroj pro smyslnou masáž, ergonomicky konstruovaný tak, aby plně odpovídal a vyhovoval 

přirozeným křivkám ženského těla. Je zamýšlen jako hračka určená dospělým a je charakteristický 

vlastnostmi, které u předmětů z produkce LELO očekáváte – elegance a snadné použití.  

INA má dva individuelně napájené body rozkoše a intuitivní volič na rukojeti, s jehož pomocí můžete 

snadno ovládat intenzitu vibrací a vybírat si z celkem osmi stimulačních programů. Indikátor se 

světelnou diodou signalizuje nabíjení, činnost ovládání a také, když je potřeba dobít baterii.  

 

Nabíjení:  

Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka pro stejnosměrný proud není mokrá a zda na ní neulpěly 

zbytky lubrikantu. 

1) Opatrně sejměte ochranné silikonové víčko v zadní části přístroje. 
2) Pomalu zasuňte zástrčku do příslušné zásuvky, dostatečně hluboko, dokud neucítíte jemné 

zacvaknutí. 
3) Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se vaše INA nabíjí. Až bude 

baterie plně nabitá (po cca 2 hodinách), dioda začne svítit nepřerušovaně. 
• Používejte pouze originální nabíje čku  LELO 

Dioda začne červeně svítit, pokud bude baterie téměř vybitá a bude potřeba ji znovu nabít. 

 

www.lelodesign.cz



                                                                         

POUŽITÍ  

On / off (ZAP/VYP), intenzita vibrací a charakter stimulace se ovládají pomocí voliče. Pokud stisknete 

kterékoliv tlačítko, oznámí světelná dioda, že je INA aktivní. 

 1. Chcete-li INU aktivovat, podržte stisknuté tlačítko +. Dalším nepřetržitým tisknutím + zvyšujte 

vibrace, dokud nedosáhnete požadované intenzity. 

2. Stiskem tlačítka – intenzitu vibrací snížíte. 

3. Chcete-li přístroj vypnout, držte tlačítko --. Vibrace se budou snižovat, až se nakonec přístroj úplně 

vypne.  

Pokud s přístrojem INA cestujete, vždy se ujistěte, že jsou tlačítkka zablokovaná, aby nedošlo k jeho 

náhodné aktivaci. 

Blokování se provádí stisknutím všech tlačítek na dobu 5 sekund. Po zablokování se rozsvítí dioda a 

okamžitě po té opět zhasne. Tím dává signál, že je volič zablokovaný. Pro odblokování použijte stejný 

postup, dokud se nerozsvítí dioda. Nabíjení přístroj automaticky odblokuje. 

Stimulační body/Body rozkoše 

LED dioda 

Ovládání/Volič 
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STIMULAČNÍ PROGRAMY 

Vaše INA má osm naprogramovaných stimulačních režimů a tak využívá oba body rozkoše k masáži 

klitorisu a k dalším erotickým masážím. Stimulační režimy jsou určeny pro simulaci různých 

masážních tahů a k tomu abyste si sami mohli vybrat, co nejvíce vyhovuje vašemu momentálnímu 

rozpoložení a náladě. 

Když poprvé zapnete vaši INU, je v režimu nepřetržitého vibrování. Stiskem tlačítek ˅ nebo ˄ na voliči 

projdete postupně všemi stimulačními režimy. 

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST 

Životnost vaší INY můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit. 

LELO Vám doporučuje NEPOUŽÍVAT lubrikanty na bázi silikonu , neboť by se silikon na povrchu 

přístroje mohl stát lepivým. Pokud chcete použít silikonový lubrikant, proveďte nejprve zkoušku na 

malém kousku. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody. Nikdy nepoužívejte masážní oleje 

a krémy na ruce jako lubrikanty.  

INU důkladně omyjte před i po každém použití. Tělo umyjte teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a 

jemně osušte ručníkem nebo utěrkou neuvolňující textilní prach. Zabraňte průniku vody do zásuvky 

pro stejnosměrný proud nebo do oblasti kolem voliče. 

K čišt ění nepoužívejte prost ředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.  

Nenechávejte vaši INU na p římém slunci a NIKDY ji nevystavujte extrémn ě vysokým teplotám. 

Chraňte svůj přístroj rozkoše p řed prachem a skladujte jej odd ěleně od dalších hra ček z jiných 

materiál ů. 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH 

Světelná dioda po p řipojení k nabíje čce nepulsuje 

- Baterie je úplně nabitá.  

Zablokovat/odblokovat 
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- Baterie je vyčerpaná, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno. 

- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte připojení zásuvky pro stejnosměrný proud a připojení 

k síti. 

 

INA se po stisku tla čítka + na neaktivuje 

- Baterie je vybitá. Znovu ji nabijte. 

- Tlačítka jsou zablokovaná. Odblokujte všech tlačítek po dobu 5 sekund. 

Pokud máte další problémy s vaším přístrojem nebo máte nějaké jiné otázky ohledně používání, 

obraťte se laskavě na info@lelodesign.cz  

 

INFORMACE O LIKVIDACI  

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se 

systémem odděleného sběru odpadu). 

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako 

s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a 

elektronického zařízení.  

 

SPECIFIKACE 

Materiál  zdravotně nezávadný PC ABS/PP/silikon 
Povrchová úprava lesklá 
Velikost 200 x 62 x 33 mm 
Váha 130g 
Baterie Li-Ion 500mAh 3.7 V 
Nabíjení 2 h při 5.0V 500mA 
Doba použití až 4 hodiny 
Pohotovostní režim stand-by až 90 dní 
Kmitočet 120 Hz 
Maximální hlučnost < 50 dB 
Ovládání variabilní tlačítkový volič, 8 režimů 
 
Odvolání: Použití na vlastní nebezpečí. LELO ani prodejci produktů LELO nenese žádnou 
zodpovědnost za používání těchto přístrojů. 
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