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We-Vibe Wish masážny vibrátor

Údržba

Po hrátkach doprajte vibrátora poriadnu kúpeľ s kvapkou mydla, pretože je
vodotesný, bude to hračka. Po kúpeli ho nechajte uschnúť a schovajte do
priloženého vrecúšku. Budete tak mať istotu, že zostane čistý. Dezinfekcia
pomôcok vám zaistí úplný pocit čistoty.

Nabíjanie

Odporúčame pred prvým použitím dobiť We-Vibe do plna. Predĺžite tým
životnosť jeho batérie. Na nabíjanie použite USB kábel, ktorý je súčasťou
balenia. Plochou koncovku pripojte k powerbance alebo cez nabíjací adaptér na
mobilné telefóny do elektrickej zásuvky. Na kovovú špičku vibrátora potom
priložte magnetický konektor. Nabíjanie spoznáte vďaka blikajúce kontrolke. Po
cca 1,5 hod. Sa kontrolka rozsvieti a vy tak spoznáte plné nabitie vibrátora.
Vyskúšali sme, že po úplnom dobití vydrží We-Vibe Wish vibrovať cca
1,5 hodiny.

Ovládanie

Ovládanie na vibrátora je jednoduché a intuitívne. Vystačíte si totiž len s jedným tlačidlom. Dlhším stlačením vibrátor
zapnete aj vypnete a krátkym stlačením si pohodlne prepínate programy.

Ovládanie cez mobilný telefón je už trochu zložitejšie, ale nič čo by ste behom chvíľky nepochopili. Stiahnite si
zadarmo aplikáciu We-connect, ktorá je dostupná na Google Play aj App store. Po zapnutí vás program prvýkrát
naučí, ako s ním pracovať. Akonáhle sa dostanete cez tutoriál, bude treba telefón spárovať s vibrátorom. Dajte si
bacha, či je váš telefón kompatibilný s verziou Bluetooth 4.0, pretože inak sa vám spárovanie zrejme nepodarí.
Kliknite na tlačidlo „Spárovať We-Vibe“ a na vibrátora podržte tlačidlo pre zapnutie tak dlho, ako dvakrát krátko
zavibruje. To je znamenie, že sa spárovanie podarilo. Teraz popustite uzdu fantázii a hrajte sa. Vytvárajte si vlastné
programy, ovládajte partnerovo vzrušenie alebo sa s ním pomocou aplikácie spojte. Vibrátor môže byť spárovaný iba
s jedným telefónom a po vypnutí zostane v pohotovostnom režime ešte pol hodiny. Po pol hodine teda musíte telefón
s vibrátorom opäť spárovať.

Upozornenie: Ak ste v krajine so slabým pripojením, môže sa stať, že hrátky na diaľku nebudú fungovať.

Vibračné programy

10 vibračných programov vás zvládne príjemne uvoľniť, naladiť pred sexom alebo taky rovno priviesť k vrcholu.

Slabé vibrácie1.
Stredná vibrácie2.
Silné vibrácie3.
Pulzujúce vibrácie4.
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Vlnová vibrácie5.
Cha-cha – dve ihneď za sebou idúce krátke vibrácie, jedna dlhšia a zase tri kratšie6.
Vtipálek – osem silnejších pulzov a jedna dlhšia šoková vlna7.
Rampa – vzrastajúci a klesajúci vibrácie8.
Tempo – dlhšia pravidelné pulzy9.
Masáž – rýchle intenzívne vibrácie10.

Vodeodolnosť

Skvelá správa pre všetkých milovníkov vody! Wish je 100% vodotesný, takže šantenie vo vani alebo sprche nič
nebráni.

Dizajn a tvar

Dizajn lávového kameňa priamo nabáda k masáži. Na pohľad pôsobí nenápadne, ale len čo zapnete vibrácie,
prekvapí vás svojou silou. Vďaka oválnemu tvaru sa prispôsobí každému záhybu tela a dobre sa drží v ruke.

Materiál

Kvalitné, klinický silikón, z ktorého sa We-Vibe Wish vyrába je na dotyk hebký ako plyšový medvedík k pomaznanie.

Farba

Blankytne modrý ako obláčik rozkoše, na ktorý vás vynesie.

Rozmery

Veľkostne padne do každej ruky. Je ľahký a skladný, bude úžasný parťák aj na cesty.

Dĺžka: 10,3 cm
Šírka v najužšom mieste: 3 cm
Šírka v najširšom mieste: 6,5 cm
Hmotnosť: 167 g
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