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We-Vibe Sync párový vibrátor

Údržba

Silikónový We-Vibe Sync je 100% vodotesný. Umyť ho môžete v teplej vode
s mydlom. Dezinfekcia pomôcok by mala byť súčasťou kvalitnej starostlivosti
o pomôcku. Odporúčame ju aplikovať po osušení.

Nabíjanie

Pred prvým použitím nabite We-Vibe Sync do plna. Nám to trvalo cca 6 hodín. U erotických pomôcok to predĺži
životnosť akumulátora. Vibrátor vložte do nabíjacej stanice tak, aby sa magnetické pliešky dotýkali magnetického
konektora v stojane. Potom zakryte krytom. V zadnej časti nájdete otvor na konektor a USB zapojte do PC, notebooku
alebo adaptéra nabíjačky telefónu. Pri nabíjaní bliká žltá dióda. Akonáhle je z časti nabitý, dióda svieti bez prerušenia,
dokiaľ nie je We-Vibe Sync nabitý úplne. Plne nabitý nám vydržal vibrovať skoro 2 hodiny.

Ovládanie

Ovládanie malého, ale mocného pomocníka je veľmi jednoduché a na výber máte hneď tri možnosti. Tlačidlom na
pomôcke, ovládačom alebo s pomocou aplikácie v smartfóne.

Na vibrátora – párový vibrátor zapnete aj vypnete dlhým stlačením tlačidla pod magnetickými pliešky.
Dvakrát zavibruje. Programy potom prepínate krátkym stlačením tlačidla na vibrátora.
Ovládačom – s dosahom až na 3 metre. Vibrácie zapnete krátkym stlačením horného tlačidla a programy
prepínate (celkom 10 programov) krátkym stlačením pravého a ľavého tlačidla. Intenzitu vibrácií môžete
kontrolovať pomocou tlačidiel hore a dole, ale až od programu číslo 5. Vibrátor vypnete dlhším stlačením
tlačidla dole.

Spárovanie s ovládačom: Dlho podržte tlačidlo na We-Vibe, kým dvakrát nezavibruje. We-Vibe sa prepne do
režimu párovania. Na diaľkovom ovládači potom trvalo držte ľavé tlačidlo, kým We-Vibe nezavibruje v ruke 3 ×.
Potom možno We-Vibe ovládať z diaľkového ovládača. Nezabudnite, že We-Vibe musíte mať plne nabitý. V diaľkovom
ovládači musí byť funkčný batérie, ktorá už tam je od výrobcu (CR 2032) a vydrží dlhé mesiace. Môže sa stať, že
ovládač prestane fungovať. Spoznáte to tak, že vám nebude po stlačení akéhokoľvek tlačidla na ovládači preblikávať
kontrolka. Nič sa nedeje, ľahko batériu vymeníte. Stojí okolo 20 korunačiek a kúpite ju v každej elektro predajni.
Vybratí batérie nás prvýkrát trochu potrápilo, chce to potrebné kuchynský nôž, aby ste oddelili od seba plasty na
ovládači.

Mobilom – ak ste technický typ, určite vás poteší aplikácie v mobile, s ktorou zažijete ešte väčšiu zábavu.
Skúste si vytvoriť vlastné programy, meniť ich a ukladať. Stačí kresliť prstom po displeji. Google Play alebo
App Store aplikácii ponúka k stiahnutiu.

Spárovanie s mobilom alebo tabletom: Zapnite si svoj We-Vibe. Po stiahnutí aplikácie v slovenčine postačí, keď
na ňu kliknete. Otvorí sa vám hlavná strana. Kliknite na ikonku spárovať We-Vibe. Potom sa We-Vibe spáruje
s mobilom a môžete začať skúšať rôzne programy.
We-Vibe sa odpojí vždy, keď ho spárujete s iným zariadením (ovládač / mobil / tabliet). Potom musíte znova

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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https://itunes.apple.com/ca/app/we-connect-by-we-vibe/id890526071?mt=8
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spárovať. To znamená, že We-Vibe zostáva spárovaný vždy s jedným zariadením.

Po vypnutí zostáva vibrátor v pohotovostnom režime ešte 30 minút. Po túto dobu na ňom preblikáva dióda pri
tlačidle na zapnutie. Znamená to, že je We-Vibe Sync spárovaný s ovládačom alebo s mobilnou aplikáciou. Nemusíte
ho už znovu zapínať, postačí spustiť niektorý z programov. Tak ste dokonale pripravení na vonkajšie hrátky. Stačí len
ovládač alebo mobil schovať v vrecku a vzrušenie môže nastať kedykoľvek sa vám zachce.

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

Vibračné programy

slabé vibrácie v oboch častiach1.
stredné vibrácie v oboch častiach2.
silné vibrácie v oboch častiach3.
vysoké vibrácie v oboch častiach4.
rýchle, krátke vibrácie v oboch častiach5.
vibrácie vo vlnách, plynulé zvyšovanie a znižovanie intenzity v oboch častiach6.
striedavé, stredné vibrácie medzi vrchnou a spodnej časti7.
silné, vlnovej vibrácie vo vonkajšej časti a stredné, vlnovej vo vnútornej časti8.
vysoké vibrácie vo vonkajšej časti9.
vysoké vibrácie vo vonkajšej časti a slabšie, rýchle a krátke vo vnútornej10.

Vodeodolnosť

Vibrátor je skvelý spoločník pri milovaní v sprche alebo vo vani. 100% vodotesný. We-Vibe Sync sme nechali dlho
vibrovať vo vode a nič sa s ním nestalo. Láka vás ho skúsiť pri romantickej kúpeli?

Dizajn a tvar

We-vibe je navrhnutý tak, aby padol do lona každej ženy. Má tvar podkovy. Spodná sploštené časť si žena zavádza
dovnútra na stimuláciu bodu G, vrchná časť, na ktoré sa prepínajú vibrácie, priľne na klitoris ženy. Dizajn doviedli
experti k dokonalosti. Vďaka ohybným kĺbom si môžete dopriať zmenu polôh bez strachu, že vibrátor vykĺzne.

Materiál

We-Vibe Sync je vyrobený so silikónu najvyššej kvality, bez zápachu, je bezpečný k telu aj pre citlivejšie sliznice.
Veľmi hebký a príjemný na dotyk. Výrazné vrúbkovanie na vnútorných častiach oboch koncov rozdráždi vaše intímne
partie.

Farba

V ponuke máme dve farby. Fialový – na túto farbu ste mohli naraziť aj u starších verzií. Novo sa začal vyrábať
v parádne tyrkysovej.
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Rozmery

Dĺžka vrchnej časti: 7,5 cm
Dĺžka spodnej časti: 8 cm
Celková dĺžka po roztiahnutí: 16 cm
Najväčší priemer vrchnej časti: 2,9 cm
Najväčší priemer spodnej časti: 2,9 cm
Hmotnosť: 67 g
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