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We-Vibe 3 červený, USB nabíjačka

Údržba

Pred a po použití opláchnuť v teplej vode, možno použiť bežné mydlo.
Dezinfekcia pomôcok je prima pomocník pri čistení.
Lubrikačné gély a oleje na vodnej báze sú parádne k hrám, viac
stimulujú a zasúvanie s nimi bude hračka.
Pozor nenechávať vybiť úplne do nuly, môže dôjsť k zničeniu batérie.

Nabíjanie

NiMH 450 mAh batéria
Hlučnosť do 50 dB (tichšie ako bežné vibrátory)
Doba vibrácií až 2–3 hodiny
Pohotovostná doba minimálne 60 dní
Doba nabíjania 16–24 hodín
Doba prvého nabíjania: 24 hodín
Vibrátor aj s diaľkovým ovládaním nabíjame v priloženom nabíjacom
doku, ktorý zapojíme do USB konektora počítača. Redukcia na 220V
nie je priložená, možno dokúpiť samostatne v elektroprodejnách.
We-Vibe je už od výrobcu nabitý
Pozor nenechávať vybiť úplne do nuly, môže dôjsť k zničeniu batérie

Nabíjačka:
USB

Ovládanie

Zapnúť / vypnúť We-Vibe môžeme priamo na prístroji – na konci oválne časti s logom je malý prepínač, ktorý
reaguje na krátke stlačenie. Prepnutie jednotlivých vibračných programov môžeme nastaviť buď tiež priamo na
vibrátora, alebo pomocou priloženého diaľkového ovládania.

Vibračné programy

Stupeň klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Stupeň klasická vibrácie – vysoká intenzita2.

a nasledujú 4 pulzný programy:

Vibrácie plynule slabne a potom silnie, celý program sa opakuje1.
Krátke impulzy rovnakej intenzity2.
Dlhšie impulzy rovnakej intenzity3.
2 × dlhšia impluz, nasledujú 3 × kratšie4.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/lubrikacne-gely-oleje-vodna-baza/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Materiál

Chirurgický silikón, povrch je hladký s lesklou úpravou. Celkovo veľmi pružný a flexibilný.

Rozmery

Dĺžka vrchnej časti: 7,5 cm
Dĺžka spodnej časti: 8 cm
Priemer vrchnej časti: 2,7 cm
Priemer spodnej časti: 2,7 cm
Výška vrchnej časti: 2 cm
Výška spodnej časti: 1,7 cm
Maximálne roztiahnutie oboch častí (pružné chrbtice – vzadu): 4,5 cm
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