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We-Vibe Wish masážní vibrátor

Údržba

Po hrátkách dopřejte vibrátoru pořádnou koupel s kapkou mýdla, protože je
vodotěsný, bude to hračka. Po koupeli ho nechejte uschnout a schovejte do
přiloženého pytlíčku. Budete tak mít jistotu, že zůstane čistý. Dezinfekce
pomůcek vám zajistí úplný pocit čistoty.

Nabíjení

Doporučujeme před prvním použitím dobít We-Vibe do plna. Prodloužíte tím
životnost jeho baterie. K nabíjení použijte USB kabel, který je součástí balení.
Plochou koncovku připojte k powerbance nebo přes nabíjecí adaptér na mobilní
telefony do elektrické zásuvky. Na kovovou špičku vibrátoru pak přiložte
magnetický konektor. Nabíjení poznáte díky blikající kontrolce. Po cca 1,5 hod.
se kontrolka rozsvítí a vy tak poznáte plné nabití vibrátoru. Vyzkoušeli jsme, že
po úplném dobití vydrží We-Vibe Wish vibrovat cca 1,5 hodiny.

Ovládání

Ovládání na vibrátoru je snadné a intuitivní. Vystačíte si totiž jenom s jedním tlačítkem. Delším stiskem vibrátor
zapnete i vypnete a krátkým stiskem si pohodlně přepínáte programy.

Ovládání přes mobilní telefon je už trochu složitější, ale nic co byste během chvilky nepochopili. Stáhněte si zdarma
aplikaci We-connect, která je dostupná na Google Play i App store. Po zapnutí vás program prvně naučí, jak s ním
pracovat. Jakmile se dostanete přes tutoriál, bude třeba telefon spárovat s vibrátorem. Dejte si bacha, jestli je váš
telefon kompatibilní s verzí Bluetooth 4.0, protože jinak se vám spárování nejspíš nepodaří. Klikněte na tlačítko
„Spárovat We-Vibe“ a na vibrátoru podržte tlačítko pro zapnutí tak dlouho, než dvakrát krátce zavibruje. To je
znamení, že se spárování povedlo. Teď popusťte uzdu fantazii a hrajte si. Vytvářejte si vlastní programy, ovládejte
partnerovo vzrušení nebo se s ním pomocí aplikace spojte. Vibrátor může být spárovaný jenom s jedním telefonem a
po vypnutí zůstane v pohotovostním režimu ještě půl hodiny. Po půl hodině tedy musíte telefon s vibrátorem opět
spárovat.

Upozornění: Pokud jste v zemi se slabým připojením, může se stát, že hrátky na dálku nebudou fungovat.

Vibrační programy

10 vibračních programů vás zvládne příjemně uvolnit, naladit před sexem nebo taky rovnou přivést k vrcholu.

Slabé vibrace1.
Střední vibrace2.
Silné vibrace3.
Pulzující vibrace4.
Vlnová vibrace5.
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Cha-cha – dvě ihned za sebou jdoucí krátké vibrace, jedna delší a zase tři kratší6.
Vtipálek – osm silnějších pulzů a jedna delší šoková vlna7.
Rampa – vzrůstající a klesající vibrace8.
Tempo – delší pravidelné pulzy9.
Masáž – rychlé intenzivní vibrace10.

Voděodolnost

Skvělá zpráva pro všechny milovníky vody! Wish je 100% vodotěsný, takže dovádění ve vaně nebo sprše nic nebrání.

Design a tvar

Design lávového kamene přímo vybízí k masáži. Na pohled působí nenápadně, ale jen co zapnete vibrace, překvapí
vás svou silou. Díky oválnému tvaru se přizpůsobí každému záhybu těla a dobře se drží v ruce.

Materiál

Kvalitní, klinický silikon, ze kterého se We-Vibe Wish vyrábí je na dotek hebký jako plyšový medvídek k pomazlení.

Barva

Blankytně modrý jako obláček rozkoše, na který vás vynese.

Rozměry

Velikostně padne do každé ruky. Je lehký a skladný, bude úžasný parťák i na cesty.

Délka: 10,3 cm
Šířka v nejužším místě: 3 cm
Šířka v nejširším místě: 6,5 cm
Hmotnost: 167 g
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