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We-Vibe 4 Plus, ružový + darček Natural gél 25 ml

Údržba

We-Vibe 4 Plus je 100% vodeodolný, tzn. môžete ho bez obáv umývať teplou
vodou a mydlom. Dezinfekcia pomôcok dotiahne čistotu k dokonalosti.

Nabíjanie

Vibrátor: NiMH 450 mAh batéria
Ovládač: nedobíjacie gombíková lítiová batéria (CR2032)
Hlučnosť do 50 dB (tichšie ako bežné vibrátory)
Doba vibrácií až 2–3 hodiny
Pohotovostná doba minimálne 60 dní
Doba nabíjania až 6 hodín

Doba prvého nabíjania:

Pred prvým použitím sa vibrátor má nabíjať len max. 6 hodín, potom podľa stavu diódy nabíjania. 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 (ukážte len USB nabíjačku). Priateľská
rada – nenechávajte ho vybiť úplne do nuly, môže dôjsť k poškodeniu batérie.

Typ nabíjačky:

USB, tzn. nemožno použiť v el. sieti 220V. USB výstup majú počítače, notebooku alebo domáce kiná. Ak chcete
nabíjať aj zo el. siete, môžete si zaobstarať redukciu, zoženiete ju v každej elektropredajne za cenu 150–200 Sk.

Ako dlho vydrží We-Vibe 4 Plus vibrovať?

Skúsili sme We-Vibe 4 plne nabiť (24 hod) a nechať vibrovať na rôzne programy a režimy tak, ako by sa mohol bežne
používať. Výdrž batérie bola cca 2 hodiny, sila vibrácií bola celý čas viac-menej rovnaká (tzn. Sa slabnúca batérií
nebola intenzita vibrácie nižšia), potom sa We-Vibe 4 vypol úplne.

Ovládanie

Zapnúť / vypnúť We-Vibe 4 Plus môžeme priamo na prístroji – na konci oválne časti s logom je malé tlačidlo.
Krátkym stlačením sa vibrátor zapína a vypína. Ďalšími krátkymi stlačeniami sa prepínajú jednotlivé programy.

slabá vibrácie1.
stredne silné vibrácie2.
najsilnejší vibrácie3.
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krátke rýchle pulzovanie4.
plynulé zvyšovanie a znižovanie intenzity vibrácie (vo vlnách)5.
Echo vibe režim (striedanie pulzov vo vaginálnej a klitoridálny časti)6.

Na diaľkovom ovládaní nájdete 4 tlačidlá, ktoré sú umiestnené do oválu. Môžeme ich označiť ako ľavé / pravé,
horné / dolné. Stlačením ľavého tlačidla sa We-Vibe zapne. Pomocou horného a dolného tlačidla sa prepínajú klasické
vibrácie + 3 pulzný programy (č. 4–6 viď. Popis vyššie), tzn.celkem 4 módy. Ľavým tlačidlom možno u každého módu
zvýšiť intenzitu vibrácií, pravým tlačidlom potom znížiť. Dlhším stlačením pravého tlačidla sa vibrátor vypne. Ovládač
sa nenabíja v nabíjačke, má obyčajnú gombíkovú batériu, ale oproti We-vibe 3 možno už batérie vymeniť.
Synchronizácia diaľkového ovládania s vibrátorom je nutné urobiť vždy, keď použijete na ovládanie mobilný telefón
(cez aplikáciu) alebo keď diaľkové ovládanie prestane komunikovať. Jednoduchý postup je popísaný v tlačenom
návode.

Materiál

Materiál We-Vibe 4 Plus si zamilujete. Chirurgický silikón najvyššej kvality, ktorý je antialergénne a bezpečný aj pre
najcitlivejšie sliznice. Povrch má zamatovo hebký a veľmi príjemný na dotyk. Celkovo veľmi pružný a flexibilný. Na
vnútorných stranách oboch koncov sa nachádza drobné zvrásnenie (vlnky).

Rozmery

Dĺžka vrchnej časti: 7,5 cm
Dĺžka spodnej časti: 7 cm
Celková dĺžka po roztiahnutí: cca 15 cm
Obvod vrchnej časti: 9 cm
Obvod spodnej časti: 7,5 cm
Rozpätie: 10 cm
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