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Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

We-Vibe 4 Plus, růžový + dárek Natural gel 25 ml

Údržba

We-Vibe 4 Plus je 100% voděodolný, tzn. můžete jej bez obav omývat teplou
vodou a mýdlem. Dezinfekce pomůcek dotáhne čistotu k dokonalosti.

Nabíjení

Vibrátor: NiMH 450 mAh baterie
Ovladač: nedobíjecí knoflíková lithiová baterie (CR2032)
Hlučnost do 50 dB (tišší než běžné vibrátory)
Doba vibrací až 2–3 hodiny
Pohotovostní doba minimálně 60 dnů
Doba nabíjení až 6 hodin

Doba prvního nabíjení:

Před prvním použitím se vibrátor má nabíjet jen max. 6 hodin, potom podle stavu diody nabíjení. Vibrátor
i s dálkovým ovládáním nabíjíme v přiloženém nabíjecím doku, který zapojíme do USB konektoru počítače. Redukce
na 220V není přiložena, lze dokoupit samostatně v elektroprodejnách (ukažte jen USB nabíječku). Přátelská rada –
nenechávejte jej vybít úplně do nuly, může dojít k poškození baterie.

Typ nabíječky:

USB, tzn. nelze použít v el. síti 220V. USB výstup mají počítače, notebooku nebo domácí kina. Chcete-li nabíjet i ze el.
sítě, můžete si pořídit redukci, seženete ji v každé elektroprodejně za cenu 150–200 Kč.

Jak dlouho vydrží We-Vibe 4 Plus vibrovat?

Zkusili jsme We-Vibe 4 plně nabít (24 hod) a nechat vibrovat na různé programy a režimy tak, jak by se mohl běžně
používat. Výdrž baterie byla cca 2 hodiny, síla vibrací byla celou dobu víceméně stejná (tzn. se slábnoucí baterií
nebyla intenzita vibrace nižší), potom se We-Vibe 4 vypnul úplně.

Ovládání

Zapnout/vypnout We-Vibe 4 Plus můžeme přímo na přístroji – na konci oválné části s logem je malé tlačítko.
Krátkým stiskem se vibrátor zapíná a vypíná. Dalšími krátkými stisknutími se přepínají jednotlivé programy.

slabá vibrace1.
středně silné vibrace2.
nejsilnější vibrace3.
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krátké rychlé pulzování4.
plynulé zvyšování a snižování intenzity vibrace (ve vlnách)5.
Echo vibe režim (střídání pulzů ve vaginální a klitoridální části)6.

Na dálkovém ovládání najdete 4 tlačítka, která jsou umístěna do oválu. Můžeme je označit jako levé/pravé,
horní/dolní. Stisknutím levého tlačítka se We-Vibe zapne. Pomocí horního a dolního tlačítka se přepínají klasické
vibrace + 3 pulzní programy (č. 4–6 viz. popis výše), tzn.celkem 4 módy. Levým tlačítkem lze u každého módu zvýšit
intenzitu vibrací, pravým tlačítkem pak snížit. Delším stiskem pravého tlačítka se vibrátor vypne. Ovladač se nenabíjí
v nabíječce, má obyčejnou knoflíkovou baterii, ale oproti We-vibe 3 lze již baterie vyměnit.
Synchronizace dálkového ovládání s vibrátorem je nutné udělat vždy, když použijete na ovládání mobilní telefon
(přes aplikaci) nebo když dálkové ovládání přestane komunikovat. Jednoduchý postup je popsán v tištěném návodu.

Materiál

Materiál We-Vibe 4 Plus si zamilujete. Chirurgický silikon nejvyšší kvality, který je antialergenní a bezpečný i pro
nejcitlivější sliznice. Povrch má sametově hebký a velmi příjemný na dotek. Celkově velmi pružný a flexibilní. Na
vnitřních stranách obou konců se nachází drobné zvrásnění (vlnky).

Rozměry

Délka vrchní části: 7,5 cm
Délka spodní části: 7 cm
Celková délka po roztažení: cca 15 cm
Obvod vrchní části: 9 cm
Obvod spodní části: 7,5 cm
Rozpětí: 10 cm
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