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We-Vibe Jive vezeték nélküli vibrációs tojás

Karbantartás

A vízálló tojás karbantartását a bal hátaddal tudod kezelni. Használat után
szappanozza be a készüléket illatmentes szappannal, és öblítse le folyó víz
alatt. Ha az abszolút tisztaság híve vagy, van egy tippünk számodra. A
Segédeszközök fertőtlenítése még a mikroszkopikus szennyeződéseket is
eltávolítja, amelyeket csak mikroszkóp alatt vehetne észre. Az öblítés után
csak alaposan szárítsa meg a játékot, és tárolja szárazon egy szövetzacskóban.
Ez megakadályozza, hogy a fiókban lévő egyes játékok anyagai reakcióba
lépjenek egymással és károsítsák egymást.

Töltés

Az első használat előtt töltse fel a szerszámot a maximumra. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A We-
Vibe Jive a csomagban található mágneses USB-kábellel tölthető. Rögzítse az ezüst tollakkal ellátott csúcsot a rezgő
tojás farkának tetején található két mágneses lemezhez. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét egy
powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz. A tojás töltését a jelzőfény villogásából állapíthatja
meg, amint feltöltődött, a fény kigyullad. A töltés körülbelül 1,5 órát vett igénybe. Teljesen feltöltött állapotban a
játék a legmagasabb rezgésszinten körülbelül 1 órán keresztül ízlésesen működik.

Vezérlés

Az egygombos vagy alkalmazásos vezérlés egyszerű. Csak töltse le a We-Wibe App mobilalkalmazást, amely
ingyenesen elérhető a Google Play vagy az App Store áruházból. Az alkalmazás kompatibilis az iOS 15-mal és az
Android 7.0 vagy újabb verzióval. Amikor elindítja az alkalmazást, először egy rövid bemutatót mutat be a
használatáról. Kattintson a bemutatóra, majd kezdjen hozzá a telefonjával való párosításhoz. Ezt úgy teheti meg,
hogy mobiltelefonján bekapcsolja a Bluetooth funkciót. A telefonjának azonban legalább a 4-es Bluetooth-verzióval
kompatibilisnek kell lennie, enélkül a párosítás nem fog működni. Ezután kattintson a Pair We-Vibe gombra. Magán a
tojáson nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg az 2 alkalommal röviden rezegni nem kezd. Ez
jelzi, hogy a párosítás sikeres volt. Most már szabadon kipróbálhatsz programokat, létrehozhatod a sajátodat, vagy
társulhatsz egy partnerrel. A tojást csak egy készülékkel lehet párosítani, és kikapcsolás után még fél órán át
készenléti állapotban marad. Így ha egy pillanat alatt siet egy második körre, nem kell újra párosítania a készüléket.

Ha a tojást a mobilalkalmazás nélkül használja, csak annyit kell tennie, hogy röviden megnyomja a farok
vezérlőgombját, és máris rezeg. A rezgésprogramok megváltoztatásához nyomja meg többször. A gomb rövid
nyomva tartása kikapcsolja a készüléket.

Figyelmeztetés: Gyenge kapcsolatú országokban előfordulhat, hogy a távoli lejátszás nem fog működni.

Vibrációs programok

A 10 rezgésprogram választéka órákig szórakoztatja Önt.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Klasszikus alacsony intenzitású folyamatos rezgés1.
Klasszikus közepes intenzitású folyamatos rezgés2.
Klasszikus nagy intenzitású folyamatos rezgés3.
Nagy intenzitású klasszikus állandó rezgés4.
Impulzus rezgés5.
Folyamatosan növekvő és csökkenő rezgés6.
Kilenc egymást követő hosszú impulzust kilenc rövid impulzus vált fel.7.
Növekvő rezgés8.
Impulzusrezgés hullámokban, folyamatosan növekvő és csökkenő impulzusokkal9.
Gyors, erős impulzusrezgések10.

Vízállóság

A We-Vibe Jive vibráló tojás vízálló. Vigye magával a fürdőbe, a pezsgőfürdőbe vagy akár a vízi parkba. A vízi
csúszdázás izgalmas kalanddá válik.

Design és alak

A sima, ovális, farokkal ellátott tojás, amelyen a vezérlőgomb található, egy kicsit úgy néz ki, mint egy sperma. Az
eszköz könnyen behelyezhető és jól tart a kézben. Az általános benyomás modern és játékos.

Anyag

Az első simogatás után szeretni fogja a We-Vibe Jive tojás gyártásához használt kiváló minőségű orvosi minőségű
szilikont. Bársonyosan puha felülete nem porózus és hipoallergén tulajdonságaival is gyönyörködtetni fogja Önt.

Szín

Két színváltozat közül választhat:

A Kék Tojás hosszú, partneri játékra csábít, ahol új erogén zónákat fedezhet fel.
Rózsaszín felébreszti játékos énedet. Vágyni fogsz a nyilvános kalandokra.

Méretek

A tojás nagyszerű formájú és kompakt méretekkel rendelkezik. Könnyen behelyezhető és bárhová elrejthető.

Teljes hossz: 20 cm
Használható hossz: 8 cm
Legkisebb átmérő: 2,8 cm
Legnagyobb átmérő: 3,5 cm
Súly: 63 g
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