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We-Vibe II plus, fialový

Údržba

Pred a po použití opláchnite v teplej vode, môžete použiť bežné mydlo,
osušte a prípadne sa hodí použiť Dezinfekcia pomôcok .
Pozor – nenechávajte vybiť úplne do nuly, môže dôjsť k zničeniu batérie.

Nabíjanie

Pred prvým použitím nechajte vibrátor nabíjať 16 hodín, potom podľa stavu
kontrolky nabíjania (nájdete ju pod nápisom We – vibe na nabíjacom doku).
Vibrátor nabíjame v priloženom nabíjacom doku, ktorý zapojíme do USB
konektora počítača (ak je počítač v režime spánku, vibrátor sa nenabíja).
Redukcia na 220V nie je priložená, môžete ju dokúpiť samostatne
v elektroprodejnách (ukážte len USB nabíjačku).

blikajúca kontrolka = dobíjania
svietiaca kontrolka = úplne nabije
zhasnutá kontrolka = nenabíja sa (bez napájania alebo nesprávne
zasunutý)
NiMH 450 mAh batéria
Hlučnosť do 50 dB (tichšie ako bežné vibrátory)
Doba vibrácií cca 2–3 hodiny. Výrobca uvádza 2 hodiny, nám vydržal
takmer 3 hodiny
Pohotovostná doba minimálne 60 dní
Doba nabíjania až 16 hodín

Ovládanie

Zapínacie, prepínacie a vypínacie tlačidlo v jednom nájdete v silikónovom výstupku (bodke) pred1.
náspisem We-Vibe. Jamka presne navedie špičku prsta na určené miesto.
Krátkym stlačíme zapnete 1. stupeň vibrácií2.
Ďalšími krátkymi stlačeniami sa postupne prepínajú jednotlivé programy – celkom 1–6 × stlačenie – daný3.
vibračné program (viď. Popis nižšie), siedmym stlačením We-Vibe vypnete.
Vibrátor môžete počas ktoréhokoľvek programu vypnúť dlhším stlačením tlačidla.4.

Materiál

100% chirurgický silikón v kvalite na lekárske účely. Povrch je hladký s lesklou úpravou. Celkovo veľmi pružný a
flexibilný.

Rozmery

Dĺžka vrchnej časti: 7,5 cm
Dĺžka spodnej časti: 8 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Priemer vrchnej časti: 2,7 cm
Priemer spodnej časti: 2,7 cm
Výška vrchnej časti: 2 cm
Výška spodnej časti: 1,7 cm
Hmotnosť: 54 g
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