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LELO Ina II vibrátor klitoriszkarral

Karbantartás

A LELO INU-t gond nélkül lemoshatjuk langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése
kiválóan alkalmas a játékok tisztán tartására. Csak permetezzen néhány cseppet és
öblítse le langyos vízzel.

Töltés

A vibrátort korábban egy szabványos töltőn keresztül töltötték fel egy konnektorba. Ma a
gyártó a hatékonyabb USB töltés mellett döntött.

A LELO INA 2 egy töltéssel megszakítás nélkül vibrál akár 3 óra 20 percig. Amikor a
vibráció csökkenni kezd, a lámpák pirosra váltanak, és rövid időn belül kialszanak.

A töltési idő körülbelül 2 óra. A töltés után a LED abbahagyja a villogást, hanem addig
világít, amíg le nem választja a vibrátort a töltésről.

Vezérlés

Kapcsolja be a vibrátort a PLUSZ (+) gombbal. A kikapcsoláshoz nyomja meg a MÍNUSZ (-
) gombot. Az impulzusprogramok beállításához kapcsolja a felfelé mutató nyilat. Minden
impulzusprogramnál a plusz és mínusz gombokkal is kiválaszthatja a rezgés intenzitását.
Ha a PLUSZ-t hosszabb ideig lenyomva tartja a bekapcsoláskor, azonnal a 2. vagy 3.
intenzitási szint áll be.

A LELO INA 2 Billyvel vagy Gigivel ellentétben nem rendelkezik kulcsos zárral.

Vibrációs programok

A LELO INA 2 8 impulzusprogrammal büszkélkedhet, melyeket a (fel és le) nyilakkal növelhet a rezgés intenzitása.

csak vibrációs motor a csiklón (a rezgés intenzitása beállítható)1.
csak vibrációs motor nagyobb kiemelkedéssel a csiklón (beállítható a rezgés intenzitása)2.
mindkét motor rezgése egyszerre (beállítható a rezgés intenzitása)3.
az egyik és a másik motor rezgésének váltakozása kb. 4 × másodpercenként (a rezgés intenzitása beállítható)4.
mindkét kerékpár egyszerre rezeg és megáll - körülbelül 4-szer másodpercenként5.
a hüvely folyamatosan rezeg, a csiklómotor folyamatosan gyengül (kb. 1 × 2 másodperc alatt) szakaszosan6.
körülbelül 2 × másodpercenként
ugyanaz, mint a 6. program, de a csiklómotor folyamatosan vibrál, és a hüvely erősödik és gyengül7.
a hüvely szabálytalanul rezeg (rövid, hosszú - különböző változatok), a csikló pedig egyre gyengébb8.
(megszakítás nélkül)
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Vízállóság

Bele fogsz szeretni a LELO INA 2 vízelembe. Vízzáróságának köszönhetően könnyen lemosható és változatossá teheti
például a fürdőkádban való pihenést.

Design és alak

Az okosan ívelt forma kiterjesztett hegyével a női testet másolja, és lehetővé teszi, hogy a vibrátor szorosan
illeszkedjen a G ponthoz. A csikló rugalmas kiemelkedése pontosan ott alkalmazkodik és irritálja, ahol kell. Érdekes a
vibrátor egyszerű, elegáns és modern megjelenése, aminek köszönhetően még néhány év múlva sem megy ki a
divatból.

Anyag

A PC-ABS műanyag és a klinikai szilikon kombinációja lenyűgözött minket az Elephantnál. A PC-ABS műanyagot
széles körben használják kiváló tulajdonságai, például szilárdsága, hőállósága és rugalmassága miatt. A vibrátoroknál
az orvosi szilikont értékeljük a legjobban. Jól mos, íz- és szagsemleges, de főleg nem tartalmaz ftalátokat és
hipoallergén.

Szín

A fehér és a zöld nem szokványos kombinációja vonzza a figyelmet. Felkelti a vágyat, hogy valami újat és kalandosat
próbáljunk ki.

Méretek

Méretét tekintve a LELO INA 2 a közepes méretű vibrátorok közé tartozik. Ezért a kezdők és a tapasztalt kobrák is
kielégítik.

Hossza: 19,6 cm
A csiklórész hossza: 6,2 cm
Zöld rész hossza: 11,6 cm
Felső átmérő: 3 cm
A csiklórész átmérője: 2 cm
Középső rész átmérője: 2,4 cm
Alsó átmérő: 4 cm
Súly: 130 g
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