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We-Vibe 3 fialový, USB nabíjanie

Údržba

Pred a po použití opláchnite v teplej vode, môžete použiť bežné mydlo.
Dezinfekcia pomôcok sa hodí na záver pre očistenie pomôcky.
Lubrikačné gély a oleje na vodnej báze sa k we-vibe parádne hodí ..
Pozor nenechávajte vybité 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 portu počítača
We-Vibe je už od výrobcu nabitý
Pozor nenechávať vybiť úplne do nuly, môže dôjsť k zničeniu batérie.

Nabíjačka:
100–240V
50 / 60Hz 0,25A
6.0V 40mA

Kábel pre nabíjanie USB je možné zakúpiť v ktorejkoľvek predajni elektro. Adaptér na 220V k We-Vibe
2 je kompatibilný s adaptérom pre we-Vibe 3 (bez diaľkového ovládania).

Ovládanie

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

Vibračné programy

Vibrácie plynule slabne a potom silnie, celý program sa opakuje1.
Krátke impulzy rovnakej intenzity2.
Dlhšie impulzy rovnakej intenzity3.
2 × dlhšia impluz, nasleduje 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. We-Vibe môžete používať
pri sexe s partnerom, alebo počas dňa pod bielizňou, stále bude stimulovať a láskať Vaše erotogénne miestečka.
Kedykoľvek a jednoducho ho môžete vybrať. Veľmi malý profil v kombinácii s hladkým povrchom zaručujú, že muž pri
styku We-Vibe nemusí výraznejšie cítiť, kým nie sú zapnuté vibrácie. Vôňa je štandardný, zodpovedá danému
materiálu, tzn. takmer neutrálny.

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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