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We-Vibe II plus, lila

Karbantartás

Használat előtt és után öblítse le meleg vízben, használhat közönséges
szappant, szárítsa meg és esetleg használjaSegédeszközök
fertőtlenítése.
Vigyázat - ne hagyja teljesen lemerülni a nullára, mert ez károsíthatja az
akkumulátort.

Töltés

Hagyja a vibrátort 16 órán keresztül töltődni az első használat előtt, majd a
töltésjelző lámpa állapotának megfelelően (a töltődokkon található We -
vibráció alatt). A vibrátort a mellékelt töltődokkban töltjük, amit a számítógép
USB csatlakozójába dugunk (ha a számítógép alvó üzemmódban van, a
vibrátor nem töltődik). A 220V-os csökkentést nem tartalmazza, elektromos
boltokban külön is megvásárolható (csak az USB töltőt mutasd).

villogó fény = töltés
visszajelző lámpa = teljesen fel van töltve
jelzőlámpa nem világít = nem töltődik (nincs tápellátás vagy rosszul van behelyezve)
NiMH 450 mAh akkumulátor
Akár 50 dB-es zaj (halkabb, mint a hagyományos vibrátorok)
Rezgési idő kb.2-3 óra. A gyártó szerint 2 óra, nekünk majdnem 3 órát bírta
Készenléti idő legalább 60 nap
Töltési idő akár 16 óra

Vezérlés

A We-Vibe felirat előtti szilikon kiemelkedésben (pont) egyben találja a Be-, be- és kikapcsoló gombot . A1.
lyuk pontosan a kijelölt helyre vezeti az ujjbegyet.
Rövid megnyomással bekapcsolja az 1. vibrációs fokozatot2.
A következő rövid megnyomások fokozatosan váltják az egyes programokat - összesen 1-6 alkalommal - az3.
adott vibrációs programot (lásd lentebb a leírást), a hetedik megnyomással a We-Vibe kikapcsol.
A vibrátort a gomb lenyomásával és nyomva tartásával bármely program alatt kikapcsolhatja.4.

Anyag

100% sebészeti szilikon, minőségi orvosi célokra. Felülete sima, fényes bevonattal. Összességében nagyon rugalmas
és rugalmas.

Méretek

Felső hossza: 7,5 cm
Alsó hossza: 8 cm
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Felső átmérő: 2,7 cm
Alsó átmérő: 2,7 cm
Felső rész magassága: 2 cm
Alsó magasság: 1,7 cm
Súly: 54 g
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