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We-Vibe Chorus párový vibrátor

Údržba

Údržbu párového vibrátoru We-Vibe Chorus zmáknete s prstem v nose. Stačí,
když ho opláchnete pod tekoucí vodou. Vibrátor můžete klidně i trochu
namydlit. Dezinfekce pomůcek vám ale prokáže lepší službu než mýdlo. Stačí ji
na pomůcku nastříkat, minutku nechat působit a poté opláchnout
proudem vody.

Nabíjení

Abyste prodloužili životnost akumulátoru, doporučujeme před použitím We-Vibe Chorus nabít do plna. Pro nabíjení
vložte vibrátor do dokovací stanice tak, aby se magnetické plíšky dotýkaly magnetického konektoru ve stojanu. Poté
vibrátor v dokovací stanici zakryjte krytem. Vzadu najdete dírku pro zasunutí konektoru, který pomocí USB kabelu
zapojíte přes nabíjecí adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení dioda bliká. Při částečném nabití zůstane dioda
svítit. Ale až po jeho úplném nabití kontrolka zhasne. Prvotní nabíjení nám trvalo cca 6 hodin. A We-Vibe Chorus pak
vydrží vibrovat cca 2 hodiny. Dálkové ovládání pohání knoflíková baterie typu CR 2032. Její výměnu zvládnete i se
zavázanýma očima. Stačí, když nehtem zatlačíte do prohlubně na horní části ovladače. Tuto dírku tvoří z jedné strany
plast a z druhé silikon, proto musíte zatlačit trochu silněji proti plastové stěně, která se pak odklopí spolu s celým
ovládacím panelem. Opatrně pak vyměňte baterii a celý panel zaklapněte zpátky.

Ovládání

Ovládání hravě zvládnete. We-Vibe Chorus samotný zapnete krátkým stisknutím hrbolku na vnější straně klitoridální
části vibrátoru. Tímto tlačítkem taky přepínáte vibrační programy. V případě vypnutí pomůcky stačí podržet ovládací
tlačítko po dobu cca 3 vteřin.

Pokud chcete použít ovladač, musíte ho nejdřív s vibrátorem spárovat. To provedete přidržením vystouplého tlačítka
na Chorusu a znaménka plus (+) na ovladači zároveň, dokud vibrátor opakovaně nezavibruje. Pak už stačí jen
přepínat programy pomocí šipek na ovladači. Tlačítky plus (+) a mínus (-) si zvýšíte nebo snížíte intenzitu vibrací
napříč všemi vibračními režimy.

Na ovladači najdete ještě jedno tlačítko, označené vlnovkou. To slouží pro nastavení způsobu ovládání ovladačem.
Krátkým stisknutím tlačítka si zvolíte, zda budete vibrátor ovládat pomocí tlačítek nebo pomocí intenzity stisku
v ruce. Pro vypnutí vibrátoru pomocí ovladače podržte tlačítko mínus (-) cca 3 vteřiny.

Pokud chcete k ovládání použít mobilní aplikaci, stáhněte si ji z App Store nebo Google Play. Nejdřív ale musíte
samotnou pomůcku přepnout do režimu spárování. To uděláte tak, že stisknete a podržíte ovládací tlačítko na hřbetu
Chorus vibrátoru do doby, než několikrát po sobě zavibruje. Pak v mobilní aplikaci zvolte možnost Připojit hračku a
vyčkejte, dokud se mobil s pomůckou nespáruje. Po propojení vás aplikace informuje o úspěšném spárování. Pak už
stačí jen přejít do nastavení a objevovat inovativní funkce sestavení vlastního vibračního programu, spojit se
s partnerem nebo ovládat vibrace pomocí mobilu.
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Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů si můžete odstupňovat v deseti intenzitách síly vibrací.

Klasické vibrace slabé intenzity1.
Klasické vibrace střední intenzity2.
Klasické vibrace středně silné intenzity3.
Klasické vibrace nejsilnější intenzity4.
Vibrace v tempu krátkých a rychlých pulzů5.
Program s pomalu vzrůstajícími vibracemi (režim připomíná sinusoidu)6.
Rychlé intenzivní pulzy7.
Program se vzrůstajícími pomalými pulzy (připomíná příliv a odliv)8.
Program se stálou vibrací střední intenzity pouze ve výběžku na klitorisu9.
Klasická stálá vibrace ve výběžku na klitoris a k tomu pulzní vibrace ve vaginální části10.

Voděodolnost

Díky vodotěsnému provedení si můžete s We-Vibe Chorus dopřát intenzivnější sex i ve sprše.

Design a tvar

Chorus se drží ikonického tvaru písmene C, které v nás trochu evokuje grilovací kleště. Jeho speciálně promyšlený
tvar je však navržen tak, aby vibrátor při sexu nevypadával. Jeho ovladač podlouhlého tvaru padne přesně do ruky.

Materiál

Na dotek hebký klinický silikon, který se pro výrobu We-Vibe Chorus používá, se dobře udržuje a je pro tělo jedním
z nejbezpečnějším materiálů. Nevyvolává alergické reakce a má neporézní vlastnosti.

Barva

Vibrátor We-Vibe Chorus můžete mít v jednom ze dvou barevných provedení:

Fuchsiová barva vybízí k hravosti, pro párovou hračku je tak ideální.
Blankytně modrá zase vzbuzuje zvědavost a touhu po uvolnění. S chutí se proto vydáte na slastiplnou cestu
plnou vzrušujících zážitků.

Bílá barva dokovací stanice působí čistě a nenápadně. Nečekaná návštěva proto vaše rajcovní tajemství neodhalí.

Rozměry

Chorus je svou velikostí drobek, vejde se do dlaně, není těžký, takže při sexu nevypadává a nepřekáží.

Délka výběžku na klitoris: 7 cm
Šířka výběžku na klitoris: 3 cm
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Délka vaginální části: 7 cm
Šířka vaginální části: 3,2 cm
Délka dálkového ovládání: 9,5 cm
Šířka dálkového ovládání: 3,5 cm
Hmotnost vibrátoru: 68 g
Hmotnost ovladače: 54 g
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