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We-Vibe Jive bezdrôtové vibračné vajíčko

Údržba

Údržbu vodotesného vajíčka zvládnete ľavou zadnou. Po použití namydlite
pomôcku neparfumovaným mydlom a opláchnite ju pod tečúcou vodou. Ak ste
zástancom absolútnej čistoty, tak pre vás máme tip. Dezinfekcia pomôcok
odstráni aj mikroskopické nečistoty, ktorých by ste si všimli len pod
mikroskopom. Po opláchnutí potom už len hračku poriadne vysušte a suchú ju
uložte do textilného vrecka. Zabránite tak tomu, aby na seba materiály
jednotlivých pomôcok vo vašej zásuvke slasti reagovali a navzájom sa
poškodzovali.

Nabíjanie

Pred prvým použitím dobite pomôcku na maximum. Predĺžite tým výdrž aj životnosť akumulátora. Vajíčko We-Vibe
Jive sa nabíja pomocou magnetického USB kábla, ktorý nájdete v balení. Koncovku so striebornými plieškami priložte
na dve magnetické plôšky, ktoré nájdete na hornej strane chvostíka vibračného vajíčka. Druhý koniec kábla potom
pripojte k powerbanku alebo cez adaptér do elektrickej zásuvky. To, že sa vajíčko nabíja, spoznáte podľa blikania
svietiacej kontrolky, hneď ako je nabité, kontrolka sa rozsvieti. Nabíjanie nám trvalo cca 1,5 hodiny. V plne nabitom
stave potom hračka zvládne fungovať v kuse cca 1 hodinu na najvyšší stupeň vibrácií.

Ovládanie

Ovládanie jedným tlačidlom alebo pomocou aplikácie je jednoduché. Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu We-Wibe
App, ktorá je zadarmo dostupná na Google Play alebo App store. Aplikácia je kompatibilná so systémami iOS 15 a
Android 7.0 a novšími. Po spustení vás aplikácia najprv prevedie krátkym návodom, ako s ňou pracovať. Preklikáte sa
tutoriálom a potom sa vrhnete na spárovanie s vaším telefónom. To urobíte tak, že si na mobilnom telefóne zapnete
Bluetooth. Váš telefón ale musí byť kompatibilný s verziou aspoň Bluetooth 4, bez ktorej sa spárovanie nepodarí.
Potom kliknite na tlačidlo Spárovať We-Vibe. Na samotnom vajíčku stlačte a držte tlačidlo pre zapnutie tak dlho, kým
2× krátko nezačne vibrovať. To je signál toho, že spárovanie prebehlo úspešne. Teraz už môžete ľubovoľne skúšať
programy, vytvárať si svoje vlastné alebo sa spojiť s partnerom. Vajíčko môžete spárovať len s jedným zariadením a
v pohotovosti zostane po vypnutí ešte ďalšiu polhodinu. Takže ak sa počas chvíľky vrhnete na druhé kolo, nemusíte
pomôcku znovu párovať.

Pri používaní vajíčka bez mobilnej aplikácie stačí, keď jeho ovládacie tlačidlo na chvostíku krátko stlačíte a ono sa
rozvibruje. Opakovaným stlačením meníte vibračné programy. Krátkym podržaním tlačidla pomôcku vypnete.

Upozornenie: V krajinách so slabým pripojením môže nastať situácia, pri ktorej hry na diaľku nebudú fungovať.

Vibračné programy

Ponuka 10 vibračných programov vás zabaví na dlhé hodiny.

Klasické stále vibrácie nízkej intenzity1.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Klasické stále vibrácie strednej intenzity2.
Klasické stále vibrácie vysokej intenzity3.
Klasické stále vibrácie najvyššej intenzity4.
Pulzné vibrácie5.
Plynule sa zvyšujúce a znižujúce vibrácie6.
Deväť za sebou idúcich dlhých pulzov vystrieda deväť krátkych7.
Zvyšujúce sa vibrácie8.
Pulzné vibrácie vo vlnách, plynulo sa zvyšujúce a znižujúce pulzy9.
Rýchle, silné pulzné vibrácie10.

Vodeodolnosť

Vibračné vajíčko We-Vibe Jive je vodotesné. Vezmite si ho preto so sebou do vane, vírivky alebo napríklad do
aquaparku. Jazda na tobogane sa premení vo vzrušujúce dobrodružstvo.

Dizajn a tvar

Hladké, oválne vajíčko s chvostíkom, na ktorom nájdete ovládacie tlačidlo, trochu pripomína spermiu. Pomôcka sa
ľahko zavádza a dobre sa drží v ruke. Celkovo pôsobí moderným a hravým dojmom.

Materiál

Kvalitný lekársky silikón, z ktorého sa vajíčko We-Vibe Jive vyrába, si zamilujete hneď po prvom pohladení. Jeho
zamatovo hebký povrch vás nadchne tiež svojimi neporéznymi a hypoalergénnymi vlastnosťami.

Farba

Na výber máte dve farebné vyhotovenia:

Modré vajíčko vás navnadí na dlhé, partnerské hry, pri ktorých objavíte nové erotogénne zóny.
Ružové vyhotovenie zase prebudí vaše hravé ja, ktoré túži po dobrodružstve na verejnosti.

Rozmery

Vajíčko má parádny tvar a kompaktné rozmery. Dobre sa zavádza a schováte ho kamkoľvek.

Celková dĺžka: 20 cm
Použiteľná dĺžka: 8 cm
Najmenší priemer: 2,8 cm
Najväčší priemer: 3,6 cm
Hmotnosť: 63 g
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