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We-Vibe Sync párový vibrátor

Údržba

Silikonový We-Vibe Sync je 100% vodotěsný. Umýt ho můžete v teplé vodě
s mýdlem. Dezinfekce pomůcek by měla být součástí kvalitní péče o pomůcku.
Doporučujeme ji aplikovat po osušení.

Nabíjení

Před prvním použitím nabijte We-Vibe Sync do plna. Nám to trvalo cca 6 hodin. U erotických pomůcek to prodlouží
životnost akumulátoru. Vibrátor vložte do nabíjecí stanice tak, aby se magnetické plíšky dotýkaly magnetického
konektoru ve stojanu. Pak zakryjte krytem. V zadní části najdete otvor na konektor a USB zapojte do PC, notebooku
nebo adaptéru nabíječky telefonu. Při nabíjení bliká žlutá dioda. Jakmile je z části nabitý, dioda svítí bez přerušení,
dokud není We-Vibe Sync nabitý úplně. Plně nabitý nám vydržel vibrovat skoro 2 hodiny.

Ovládání

Ovládání malého, ale mocného pomocníka je velmi jednoduché a na výběr máte hned tři možnosti. Tlačítkem na
pomůcce, ovladačem nebo s pomocí aplikace v chytrém telefonu.

Na vibrátoru – párový vibrátor zapnete i vypnete dlouhým stiskem tlačítka pod magnetickými plíšky. Dvakrát
zavibruje. Programy potom přepínáte krátkým stiskem tlačítka na vibrátoru.
Ovladačem – s dosahem až na 3 metry. Vibrace zapnete krátkým stiskem horního tlačítka a programy
přepínáte (celkem 10 programů) krátkým stiskem pravého a levého tlačítka. Intenzitu vibrací můžete
kontrolovat pomocí tlačítek nahoru a dolů, ale až od programu číslo 5. Vibrátor vypnete delším stiskem
tlačítka dolů.

Spárování s ovladačem: Dlouze podržte tlačítko na We-Vibe, dokud dvakrát nezavibruje. We-Vibe se přepne do
režimu párování. Na dálkovém ovladači poté trvale držte levé tlačítko, dokud We-Vibe nezavibruje v ruce 3×. Pak lze
We-Vibe ovládat z dálkového ovladače. Nezapomeňte, že We-Vibe musíte mít plně nabitý. V dálkovém ovladači musí
být funkční baterie, která už tam je od výrobce (CR 2032) a vydrží dlouhé měsíce. Může se stát, že ovladač přestane
fungovat. Poznáte to tak, že vám nebude po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na ovladači problikávat kontrolka. Nic se
neděje, snadno baterii vyměníte. Stojí okolo 20 kaček a koupíte ji v každé elektro prodejně. Vyndání baterie nás
poprvé trochu potrápilo, chce to třeba kuchyňský nůž, abyste oddělili od sebe plasty na ovladači.

Mobilem – pokud jste technický typ, určitě vás potěší aplikace v mobilu, se kterou zažijete ještě větší zábavu.
Zkuste si vytvořit vlastní programy, měnit je a ukládat. Stačí kreslit prstem po displeji. Google Play nebo App
Store aplikaci nabízí ke stažení.

Spárování s mobilem nebo tabletem: Zapněte si svůj We-Vibe. Po stažení aplikace v češtině postačí, když na ni
kliknete. Otevře se vám hlavní strana. Klikněte na ikonku spárovat We-Vibe. Poté se We-Vibe spáruje s mobilem a
můžete začít zkoušet různé programy.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.standardinnovation.weconnect&hl=en
https://itunes.apple.com/ca/app/we-connect-by-we-vibe/id890526071?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/we-connect-by-we-vibe/id890526071?mt=8
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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We-Vibe se odpojí vždy, když ho spárujete s jiným zařízením (ovladač/mobil/tablet). Poté musíte znovu spárovat. To
znamená, že We-Vibe zůstává spárovaný vždy s jedním zařízením.

Po vypnutí zůstává vibrátor v pohotovostním režimu ještě 30 minut. Po tuto dobu na něm problikává dioda
u tlačítka na zapnutí. Znamená to, že je We-Vibe Sync spárován s ovladačem nebo s mobilní aplikací. Nemusíte ho už
znovu zapínat, postačí spustit některý z programů. Tak jste dokonale připravení pro venkovní hrátky. Stačí jen
ovladač nebo mobil schovat v kapse a vzrušení může nastat kdykoli se vám zachce.

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

Vibrační programy

10 vibračních programů se nikdy neomrzí. Schválně, jestli je zvládnete během jednoho večera vyzkoušet všechny.

slabé vibrace v obou částech1.
střední vibrace v obou částech2.
silné vibrace v obou částech3.
vysoké vibrace v obou částech4.
rychlé, krátké vibrace v obou částech5.
vibrace ve vlnách, plynulé zvyšování a snižování intenzity v obou částech6.
střídavé, střední vibrace mezi vrchní a spodní částí7.
silné, vlnové vibrace ve vnější části a střední, vlnové ve vnitřní části8.
vysoké vibrace ve vnější části9.
vysoké vibrace ve vnější části a slabší, rychlé a krátké ve vnitřní10.

Voděodolnost

Vibrátor je skvělý společník při milování ve sprše nebo ve vaně. 100% vodotěsný. We-Vibe Sync jsme nechali dlouze
vibrovat ve vodě a nic se s ním nestalo. Láká vás ho zkusit při romantické koupeli?

Design a tvar

We-vibe je navržen tak, aby padnul do klína každé ženy. Má tvar podkovy. Spodní sploštělou část si žena zavádí
dovnitř na stimulaci bodu G, vrchní část, na které se přepínají vibrace, přilne na klitoris ženy. Design dovedli experti
k dokonalosti. Díky ohebným kloubům si můžete dopřávat změnu poloh beze strachu, že vibrátor vyklouzne.

Materiál

We-Vibe Sync je vyroben se silikonu nejvyšší kvality, bez zápachu, je bezpečný k tělu i pro citlivější sliznice. Velmi
hebký a příjemný na dotek. Výrazné vroubkování na vnitřních částech obou konců rozdráždí vaše intimní partie.

Barva

V nabídce máme dvě barvy. Fialový – na tuhle barvu jste mohli narazit i u starších verzí. Nově se začal vyrábět
v parádní tyrkysové.
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Rozměry

Tenhle prcek dokáže velké divy. A díky jeho kompaktním rozměrům ho můžete mít všude s sebou.

Délka vrchní části: 7,5 cm
Délka spodní části: 8 cm
Celková délka po roztažení: 16 cm
Největší průměr vrchní části: 2,9 cm
Největší průměr spodní části: 2,9 cm
Hmotnost: 67 g
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