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We-Vibe Sync párvibrátor

Karbantartás

A We-Vibe Sync szilikon 100%-ban vízálló. Meleg, szappanos vízben
kimoshatja. Segédeszközök fertőtlenítése része kell, hogy legyen a készülék
minőségi gondozásának. Felhordását száradás után javasoljuk.

Töltés

A We-Vibe Sync első használata előtt töltse fel teljesen. Körülbelül 6 óráig tartott. Erotikus eszközök esetében ez
meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Helyezze be a vibrátort a töltőállomásba úgy, hogy a mágneses fülek
érintsék az állvány mágneses csatlakozóját. Ezután fedjük le fedővel. A hátoldalon talál egy csatlakozó lyukat, és
csatlakoztassa az USB-t egy számítógéphez, laptophoz vagy telefontöltő adapterhez. Töltés közben a sárga LED
villog. A részleges feltöltést követően a LED megszakítás nélkül világít, amíg a We-Vibe Sync teljesen fel nem
töltődik. Teljesen feltöltve majdnem 2 órán keresztül bírta a vibrációt.

Vezérlés

Egy kicsi, de erőteljes segítő irányítása nagyon egyszerű, és három lehetőség közül választhat. Egy gomb widgeten,
kontrolleren vagy egy alkalmazás segítségével okostelefonon.

A vibrátoron - a párosított vibrátort a mágneses párnák alatti gomb hosszan lenyomásával kapcsolhatja be
és ki. Kétszer rezeg. Ezután a vibrátor gombjának rövid megnyomásával válthat a programok között.
A Vezérlővel - akár 3 méteres hatótávolsággal. A rezgés bekapcsolásához nyomja meg röviden a felső
gombot, a programváltáshoz pedig (összesen 10 program) nyomja meg röviden a jobb és bal gombot. A
rezgések intenzitását a fel és le gombokkal ellenőrizheti, de csak az 5-ös programszámtól. A vibrátor
kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a le gombot.

Párosítás a távirányítóval: Tartsa lenyomva a We-Vibe gombot, amíg kétszer rezeg. A We-Vibe párosítási módba
kapcsol. Ezután tartsa lenyomva a távirányító bal gombját, amíg a We-Vibe háromszor meg nem rezeg a kezében. A
We-Vibe ezután a távirányítóról vezérelhető. Ne feledje, hogy a We-Vibe-t teljesen fel kell tölteni. A távirányítónak
működőképes elemmel kell rendelkeznie, amely már a gyártótól származik (CR 2032), és sok hónapig kitart. A sofőr
abbahagyhatja a munkát. Tudni fogja, hogy a távirányítón lévő jelzőfény nem villog, ha megnyom egyetlen gombot
sem. Nem történik semmi, könnyen kicserélheti az akkumulátort. Körülbelül 20 kacsaba kerül, és minden elektromos
boltban megvásárolhatod. Először az elem eltávolítása zavart minket kicsit, konyhakéssel kell szétválasztani a
távirányítón lévő műanyagokat.

Mobilon - ha technikás típus vagy, biztosan élvezni fogod a mobilodon az alkalmazást, mellyel még
szórakoztatóbb élményben lesz részed. Próbáljon meg saját programokat létrehozni, módosítani és menteni.
Csak húzza végig az ujját a képernyőn. A Google Play vagy az App Store kínálja az alkalmazás letöltését.

Párosítás mobiltelefonnal vagy táblagéppel: Kapcsolja be a We-Vibe készüléket. Az alkalmazás cseh nyelvű
letöltése után nem kell mást tenni, mint rákattintani. Megnyílik a főoldal. Kattintson a We-Vibe páros ikonra. Ezután a
We-Vibe párosítja a mobilját, és elkezdheti a különböző programok kipróbálását.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.standardinnovation.weconnect&hl=en
https://itunes.apple.com/ca/app/we-connect-by-we-vibe/id890526071?mt=8
mailto:hello@sexyelephant.hu
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A We-Vibe megszakítja a kapcsolatot, amikor párosítja egy másik eszközzel (illesztőprogram / mobil / táblagép).
Ezután újra kell párosítani. Ez azt jelenti, hogy a We-Vibe mindig egy eszközzel párosítva marad.

Kikapcsolás után a vibrátor további 30 percig készenléti üzemmódban marad. Ezalatt a bekapcsológomb
melletti LED villog rajta. Ez azt jelenti, hogy a We-Vibe Sync illesztőprogrammal vagy mobilalkalmazással van
párosítva. Nem kell újra bekapcsolnia, csak futtassa valamelyik programot. Így tökéletesen felkészült a szabadtéri
játékokra. Csak rejtse a távirányítót vagy a mobiltelefont a zsebébe, és az izgalom bármikor megtörténhet.

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

Vibrációs programok

10 vibrációs program soha nem fárad el. Szándékosan, ha egy este alatt mindet ki tudod próbálni.

gyenge rezgések mindkét részen1.
közepes rezgés mindkét részen2.
erős rezgések mindkét részen3.
magas vibráció mindkét részen4.
gyors, rövid rezgések mindkét részen5.
rezgések a hullámokban, az intenzitás folyamatos növekedése és csökkenése mindkét részben6.
váltakozó, közepes rezgés a felső és az alsó között7.
erős, hullám rezgések a külső részen és közepes, hullám rezgések a belső részen8.
magas vibráció kívülről9.
kívül magas vibráció, belül gyengébb, gyors és rövid10.

Vízállóság

A vibrátor nagyszerű társ a zuhany alatt vagy a fürdőben való szeretkezéshez. 100% vízálló. A We-Vibe Sync-et
sokáig hagytuk vibrálni a vízben, és nem történt vele semmi. Szívesen próbálja ki egy romantikus fürdőzés során?

Design és alak

A We-vibe-ot úgy tervezték, hogy minden nő ölébe illeszkedjen. Patkó alakú. A nő az alsó lapított részt behelyezi,
hogy stimulálja a G-pontot, a felső rész, amelyen a rezgések átkapcsolnak, a nő csiklójához tapad. A szakértők
tökéletesítették a tervezést. A rugalmas ízületeknek köszönhetően élvezheti a pozícióváltást anélkül, hogy félne a
vibrátor elcsúszásától.

Anyag

A We-Vibe Sync a legjobb minőségű, szagtalan szilikonból készült, biztonságos a testre és az érzékenyebb
nyálkahártyákra. Nagyon puha és kellemes tapintású. A mindkét vég belső részén lévő jelentős kopás irritálja az
intim részeket.
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Szín

Két színt kínálunk. Lila - régebbi verziókban is találkozhattál ezzel a színnel. Most kezdték el készíteni a csodálatos
türkizben .

Méretek

Ez a mókus nagy csodákra képes. Kompakt méreteinek köszönhetően pedig mindenhová magával viheti.

Felső hossza: 7,5 cm
Alsó hossza: 8 cm
Teljes hossza nyújtás után: 16 cm
A felső rész legnagyobb átmérője: 2,9 cm
Az alsó rész legnagyobb átmérője: 2,9 cm
Súly: 67 g
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