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We-Vibe 3 fialový, USB nabíjení

Údržba

Před a po použití opláchněte v teplé vodě, můžete použít běžné mýdlo.
Dezinfekce pomůcek se hodí na závěr pro očištění pomůcky.
Lubrikační gely a oleje na vodní bázi se k we-vibe parádně hodí..
Pozor nenechávejte vybité úplně do nuly, může dojít ke zničení baterie.

Nabíjení

NiMH 450 mAh baterie
Hlučnost do 50 dB (tišší než běžné vibrátory)
Doba vibrací až 2–3 hodiny
Pohotovostní doba minimálně 60 dnů
Doba nabíjení 16–24 hodin
Doba prvního nabíjení: 24 hodin
Vibrátor i s dálkovým ovládáním nabíjíme v přiloženémnabíjecím doku,
který zapojíme do USB portu počítače
We-Vibe je už od výrobce nabitý
Pozor nenechávat vybít úplně do nuly, může dojít ke zničení baterie.

Nabíječka:
100–240V
50/60Hz  0,25A
6.0V 40mA 

Kabel pro nabíjení USB je možné zakoupit v kterékoli prodejně elektro. Adaptér na 220V k We-Vibe 2 je
kompatibilní s adaptérem pro we-Vibe 3 (bez dálkového ovládání).

Ovládání

Zapnout/vypnout We-Vibe zapnete přímo na přístroji – na konci oválné části s logem je malý přepínač, který
reaguje na krátký stisk. Přepnutí jednotlivých vibračních programů  můžete nastavit buď také přímo na vibrátoru,
nebo pomocí přiloženého dálkového ovládání.

Vibrační programy

Vibrace plynule slábne a potom sílí, celý program se opakuje1.
Krátké impulzy stejné intenzity2.
Delší impulzy stejné intenzity3.
2× delší impluz, následuje 3× kratší4.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/lubrikacni-gely-oleje-vodni-baze/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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Materiál

Chirurgický silikon, povrch je hladký s lesklou úpravou. Celkově velmi pružný a flexibilní. We-Vibe můžete používat při
sexu s partnerem, nebo během dne pod prádlem, stále bude stimulovat a laskat Vaše erotogenní místečka. Kdykoli a
jednoduše jej můžete vyndat. Velmi malý profil v kombinaci s hladkým povrchem zaručují, že muž při styku We-Vibe
nemusí výrazněji cítit, dokud nejsou zapnuté vibrace. Vůně je standardní, odpovídá danému materiálu, tzn. téměř
neutrální.

Rozměry

Délka vrchní části: 7,5 cm
Délka spodní části: 8 cm
Průměr vrchní části: 2,7 cm
Průměr spodní části: 2,7 cm
Výška vrchní části: 2 cm
Výška spodní části: 1,7 cm
Maximální roztažení obou částí (pružné páteře – vzadu): 4,5 cm
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