
NÁVOD K POUŽITÍ 

INA WAVE 2 

 
POUŽITÍ 

 

Vezměte si záležitosti svého vlastního orgasmu potěšení do vlastních rukou. 

• Před prvním použitím nabíjejte INA WAVE 2 po dobu 2 hodin. 

• Odemkněte současným stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund, dokud se 

nerozsvítí kontrolka. 

• Stisknutím tlačítka O zapnete. 

• Stisknutím tlačítek </> přepnete mezi 12 vzory vibrací. 

• Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací. 

• Stisknutím a podržením tlačítka O vypnete. 

 

 
NABÍJENÍ 

 

• Zasuňte konektor do portu ve spodní části INA WAVE 2. 

• LED dioda na rozhraní vašeho INA WAVE 2 bude blikat, což znamená, že se nabíjí. 

• Když je plně nabitý (přibližně po 2 hodinách), LED bude trvale svítit. 

• Když je baterie téměř vybitá, LED na vašem INA WAVE 2 bude blikat červeně. 

Používejte s INA WAVE 2 pouze originální nabíječky dodané společností LELO. 

 
 



ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST 

 

Použití INA WAVE 2 s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může poškodit její 

povrch. 

INA WAVE 2 je plně vodotěsná, což usnadňuje čištění. Opláchněte a nastříkejte LELO Toy 

Čistič, poté znovu opláchněte a nechte uschnout. 

Před a po každém použití vždy důkladně vyčistěte. Můžete přístroj také umýt teplou vodou a 

antibakteriálním mýdlem, opláchněte čistou horkou vodou a osušte utěrkou nebo ručníkem, 

který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín, 

nebo aceton. 

Nenechávejte INA WAVE 2 na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu 

teplu. Uchovávejte INA WAVE 2 na bezprašném místě a chraňte jej před produkty 

z jiných materiálů.  

 

DŮLEŽITÉ: Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Pouze pro dospělé. 

Osoby, které mohou být těhotné, mají kardiostimulátor, cukrovku, flebitidu, trombózu 

nebo si nejste jisti zda můžete přístroj používat, měli byste se poradit s lékařem ohledně 

použití jakéhokoli osobního masážního přístroje.   

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

LED dioda na vašem INA WAVE 2 nebliká, když je připojena nabíječka: 

• Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí. 

• Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvky ve zdi a konektor. 

Vaše INA WAVE 2 se neaktivuje, když je stisknuto tlačítko +: 

• Baterie je vybitá. Dobijte INA WAVE 2. 

• Rozhraní vašeho INA WAVE 2 je uzamčeno. Podržte + a - po dobu 5 sekund. 

Pokud máte s INA WAVE 2 jiné problémy nebo máte nějaké dotazy 

ohledně provozu kontaktujte nás. 

 

INFORMACE O LIKVIDACI 

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy 

sběru tříděného odpadu): 

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto předmětem potěšení by nemělo být 

nakládáno jako s běžným domovním odpadem, ale spíše by měl být odnesen do příslušného 

sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 

 
 


