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We-Vibe Wish masszázs vibrátor

Karbantartás

A játékok után a vibrátort egy csepp szappannal alaposan megfürdetjük, mert
vízálló, játék lesz belőle. Fürdés után hagyjuk megszáradni és tároljuk a
mellékelt tasakban. Így biztos lehet benne, hogy tiszta marad. Segédeszközök
fertőtlenítése biztosítja a teljes tisztaság érzését.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen a We-Vibe-et. Ez
meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A töltéshez használja a
mellékelt USB-kábelt. Csatlakoztassa a lapos dugót a powerbankhoz, vagy a
mobiltelefon-töltőadapteren keresztül egy elektromos aljzathoz. Ezután
helyezze a mágneses csatlakozót a vibrátor fém hegyére. A töltést a villogó
fényről ismerheti fel. Körülbelül 1,5 óra elteltével a lámpa kigyullad, és tudni
fogja, hogy a vibrátor teljesen fel van töltve. Kipróbáltuk, hogy teljes feltöltés
után a We-Vibe Wish körülbelül 1,5 órán keresztül képes rezegni.

Vezérlés

A vibrátor vezérlése egyszerű és intuitív. Csak egy gomb kell. Hosszan megnyomva be- és kikapcsolja a vibrátort,
rövid megnyomásával pedig kényelmesen válthatunk programokat.

A mobiltelefonon keresztüli vezérlés egy kicsit bonyolultabb, de semmi olyan nincs, amit egy pillanat alatt meg ne
értene. Töltse le az ingyenes We-connect alkalmazást, amely elérhető a Google Playen és az App Store-ban.
Bekapcsolás után a program először megtanítja, hogyan kell vele dolgozni. Miután befejezte az oktatóanyagot,
párosítania kell telefonját egy vibrátorral. Győződjön meg arról, hogy telefonja kompatibilis a Bluetooth 4.0-s
verziójával, mert valószínűleg nem fogja tudni párosítani. Kattintson a "Pair We-Vibe" gombra, és tartsa lenyomva a
vibrátor bekapcsológombját, amíg kétszer röviden meg nem rezeg. Ez annak a jele, hogy a párosítás sikeres volt.
Most engedje szabadjára fantáziáját, és játsszon. Hozzon létre saját programokat, irányítsa partnere izgalmát, vagy
lépjen kapcsolatba vele az alkalmazás segítségével. A vibrátor csak egy telefonnal párosítható, és a kikapcsolás után
még fél óráig készenléti állapotban marad. Így fél óra múlva újra párosítani kell a telefont a vibrátorral.

Figyelmeztetés: Ha olyan országban tartózkodik, ahol gyenge a kapcsolat, előfordulhat, hogy a távoli játékok nem
működnek.

Vibrációs programok

10 vibrációs program kellemesen ellazíthat, ráhangolódhat a szex előtt, vagy akár egyenesen a csúcsra visz.

Gyenge rezgések1.
Közepes vibráció2.
Erős rezgések3.
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Pulzáló rezgések4.
Hullám vibráció5.
Cha-cha – két egymást követő rövid rezgés, egy hosszabb és három rövidebb6.
Joker - nyolc erősebb impulzus és egy hosszabb lökéshullám7.
Rámpa - emelkedő és csökkenő rezgések8.
Tempó – hosszabb szabályos impulzusok9.
Masszázs - gyors intenzív rezgések10.

Vízállóság

Szuper hír minden vízkedvelőnek! A Wish 100%-ban vízálló, így semmi sem akadályozza meg, hogy fürödjön vagy
zuhanyozzon.

Design és alak

A lávakő kialakítása közvetlenül ösztönzi a masszázst. Első pillantásra feltűnőnek tűnik, de amint bekapcsolja a
vibrációt, meglep az erejével. Ovális formájának köszönhetően a test minden hajtásához alkalmazkodik, és jól tart a
kézben.

Anyag

A kiváló minőségű, klinikai szilikon, amelyből a We-Vibe Wish készül, olyan puha tapintású, mint egy mackó.

Szín

Azure, mint egy puffadás az öröm, hogy neked.

Méretek

Méretében minden kézben elfér. Könnyű és kompakt, csodálatos útitárs lesz.

Hossza: 10,3 cm
Szélesség a legkeskenyebb ponton: 3 cm
Szélesség a legszélesebb ponton: 6,5 cm
Súly: 167 g
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