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We-Vibe 2 Teal modrozelený

Údržba

Pred a po použití opláchnuť v teplej vode, možno použiť bežné mydlo, osušiť.
Pre dokonalé vyčistenie WeVibe by sa vám mohla hodiť Dezinfekcia pomôcok ,
Ktorá vás zbaví všetkých fujtablú, ktoré by na vibrátora mohli zostať.

Pozor nenechávať vybiť úplne do nuly, môže dôjsť k zničeniu batérie.

Nabíjanie

NiMH 450 mAh batéria
Doba vibrácií až 2 hodiny
Pohotovostná doba minimálne 60 dní
Doba nabíjania 16–24 hodín
Doba prvého nabíjania: 24 hodín
Konektor nabíjačky vložíme dovnútra – nedôjde k poškodeniu povrchu We-Vibe, silikón sa „zatiahne“ späť ",
nie je teda po opätovnom vytiahnutí konektora porušená vodeodolnosť
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

Ako dlho vydrží We-Vibe 2 vibrovať?
Skúsili sme We-Vibe 2 plne nabiť (24 hod) a nechať vibrovať na rôzne programy a režimy tak, ako by sa mohol
bežne používať.
Výdrž batérie bola cca 4 hodiny, sila vibrácií bola celý čas viac-menej rovnaká (tzn. Sa slabší batérií nebola vibrácie
slabšie), potom sa We-Vibe 2 vypol úplne.
Tzn. výdrž batérie je veľmi slušná

Vibračné programy

1. stupeň klasické vibrácie – nízka intenzita
2. stupeň klasická vibrácia – vysoká intenzita

a nasleduje 7 pulzných programov – prepíname tlačidlom na hornej strane:
1. striedanie slabších a silnejších impulzov
2. vibrácie plynule slabne a potom silnie, celý program sa opakuje
3. krátke impulzy rovnakej intenzity

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

4. vibrácie sa zosilňuje, nasleduje krátka pauza, program sa opakuje
5. dlhší impulzy rovnakej intenzity
6. veľmi rýchle striedanie obidvoch vibračných motorčekov, ťažko sa to opisuje, ale je to skvelé :)
7. 2 × dlhšia impluz, nasleduje 3 × kratšie

Ďalším stlačením tlačidla sa We-Vibe 2 vypne úplne.

Všetko je pekne vidieť na našom videu s Dominikou (viď. Nižšie).

hlučnosť do 50 dB (tichšie ako bežné vibrátory)

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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