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We-Vibe Chorus párový vibrátor

Údržba

Údržbu párového vibrátora We-Vibe Chorus zvládnete s prstom v nose. Stačí,
keď ho opláchnete pod tečúcou vodou. Vibrátor môžete pokojne aj trochu
namydliť.Dezinfekcia pomôcok vám ale preukáže lepšiu službu ako mydlo.
Stačí ju na pomôcku nastriekať, minútku nechať pôsobiť a potom opláchnuť
prúdom vody.

Nabíjanie

Aby ste predĺžili životnosť akumulátora, odporúčame pred použitím We-Vibe Chorus nabiť doplna. Pre nabíjanie vložte
vibrátor do dokovacej stanice tak, aby sa magnetické pliešky dotýkali magnetického konektora v stojane. Potom
vibrátor v dokovacej stanici zakryte krytom. Vzadu nájdete dierku pre zasunutie konektora, ktorý pomocou USB kábla
zapojíte cez nabíjací adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania dióda bliká. Pri čiastočnom nabití zostane dióda
svietiť. Ale až po jeho úplnom nabití kontrolka zhasne. Prvotné nabíjanie nám trvalo cca 6 hodín. A We-Vibe Chorus
potom vydrží vibrovať cca 2 hodiny. Diaľkové ovládanie poháňa gombíková batéria typu CR 2032. Jej výmenu
zvládnete aj so zaviazanými očami. Stačí, keď nechtom zatlačíte do priehlbiny na hornej časti ovládača. Túto dierku
tvorí z jednej strany plast a z druhej silikón, preto musíte zatlačiť trochu silnejšie proti plastovej stene, ktorá sa potom
odklopí spolu s celým ovládacím panelom. Opatrne potom vymeňte batériu a celý panel zaklapnite späť.

Ovládanie

Ovládanie hravo zvládnete. We-Vibe Chorus samotný zapnete krátkym stlačením hrbolčeka na vonkajšej strane
klitoridálnej časti vibrátora. Týmto tlačidlom tiež prepínate vibračné programy. V prípade vypnutia pomôcky stačí
podržať ovládacie tlačidlo po dobu cca 3 sekúnd.

Ak chcete použiť ovládač, musíte ho najprv s vibrátorom spárovať. To urobíte pridržaním vystúpeného tlačidla na
chorusu a znamienka plus (+) na ovládači zároveň, kým vibrátor opakovane nezavibruje. Potom už stačí len prepínať
programy pomocou šípok na ovládači. Tlačidlami plus (+) a mínus (-) si zvýšite alebo znížite intenzitu vibrácií naprieč
všetkými vibračnými režimami.

Na ovládači nájdete ešte jedno tlačidlo, označené vlnovkou. To slúži pre nastavenie spôsobu ovládania ovládačom.
Krátkym stlačením tlačidla si zvolíte, či budete vibrátor ovládať pomocou tlačidiel alebo pomocou intenzity stisku
v ruke. Pre vypnutie vibrátora pomocou ovládača podržte tlačidlo mínus (-) cca 3 sekundy.

Pokiaľ chcete na ovládanie použiť mobilnú aplikáciu, stiahnite si ju z App Store alebo Google Play. Najskôr ale musíte
samotnú pomôcku prepnúť do režimu párovania. To urobíte tak, že stlačíte a podržíte ovládacie tlačidlo na chrbte
Chorus vibrátora do doby, než niekoľkokrát po sebe zavibruje. Potom v mobilnej aplikácii zvoľte položku Pripojiť
hračku a počkajte, kým sa mobil s pomôckou nespáruje. Po prepojení vás aplikácia informuje o úspešnom spárovaní.
Potom už stačí len prejsť do nastavenia a objavovať inovatívne funkcie zostavenia vlastného vibračného programu,
spojiť sa s partnerom alebo ovládať vibrácie pomocou mobilu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Vibračné programy

Celkom 10 vibračných programov si môžete odstupňovať v desiatich intenzitách sily vibrácií.

Klasické vibrácie slabej intenzity1.
Klasické vibrácie strednej intenzity2.
Klasické vibrácie stredne silnej intenzity3.
Klasické vibrácie najsilnejšej intenzity4.
Vibrácie v tempe krátkych a rýchlych pulzov5.
Program s pomaly vzrastajúcimi vibráciami (režim pripomína sínusoidu)6.
Rýchle intenzívne pulzy7.
Program so vzrastajúcimi pomalými pulzmi (pripomína príliv a odliv)8.
Program so stálou vibráciou strednej intenzity iba vo výbežku na klitoris9.
Klasická stála vibrácia vo výbežku na klitoris a k tomu pulzné vibrácie vo vaginálnej časti10.

Vodeodolnosť

Vďaka vodotesnému vyhotoveniu si môžete s We-Vibe Chorus dopriať intenzívnejší sex aj v sprche.

Dizajn a tvar

Chorus sa drží ikonického tvaru písmena C, ktoré v nás trochu evokuje grilovacie kliešte. Jeho špeciálne premyslený
tvar je však navrhnutý tak, aby vibrátor pri sexe nevypadával. Jeho ovládač podlhovastého tvaru padne presne
do ruky.

Materiál

Na dotyk hebký klinický silikón, ktorý sa na výrobu We-Vibe Chorus používa, sa dobre udržuje a je pre telo jedným
z najbezpečnejších materiálov. Nevyvoláva alergické reakcie a má neporézne vlastnosti.

Farba

Vibrátor We-Vibe Chorus môžete mať v jednom z dvoch farebných vyhotovení:

Fuksiová farba nabáda k hravosti, pre párovú hračku je tak ideálny.
Blankytne modrá zase vzbudzuje zvedavosť a túžbu po uvoľnení. S chuťou sa preto vydáte na slastiplnou
cestu plnú vzrušujúcich zážitkov.

Biela farba dokovacej stanice pôsobí čisto a nenápadne. Nečakaná návšteva preto vaše rajcovné tajomstvo neodhalí.

Rozmery

Chorus je svojou veľkosťou drobec, zmestí sa do dlane, nie je ťažký, takže pri sexe nevypadáva a neprekáža.

Dĺžka výbežku na klitoris: 7 cm
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Šírka výbežku na klitoris: 3 cm
Dĺžka vaginálnej časti: 7 cm
Šírka vaginálnej časti: 3,2 cm
Dĺžka diaľkového ovládania: 9,5 cm
Šírka diaľkového ovládania: 3,5 cm
Hmotnosť vibrátora: 68 g
Hmotnosť ovládača: 54 g
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