
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

We-Vibe 3 piros, USB töltő

Karbantartás

Használat előtt és után öblítse le meleg vízzel, normál szappan
használható. Segédeszközök fertőtlenítése nagy segítség a takarításban.
Vízbázisú síkosító gélek és olajok Kiválóan alkalmasak játékra, többet
stimulálnak, és felnyomni gyerekjáték lesz.
Ügyeljen arra, hogy ne hagyja teljesen lemerülni, mert ez károsíthatja az
akkumulátort.

Töltés

NiMH 450 mAh akkumulátor
Akár 50 dB-es zaj (halkabb, mint a hagyományos vibrátorok)
Rezgési idő akár 2-3 óra
Készenléti idő legalább 60 nap
Töltési idő 16-24 óra
Első töltési idő: 24 óra
A vibrátort és a távirányítót a mellékelt töltődokkban töltjük , amit a
számítógép USB-csatlakozójához csatlakoztatunk . A 220V-os
csökkentést nem tartalmazza, elektromos üzletekben külön
megvásárolható.
A We-Vibe- t a gyártó már felszámolja
Ügyeljen arra, hogy ne hagyja teljesen lemerülni, mert ez károsíthatja az
akkumulátort

Töltő:
USB

Vezérlés

A We-Vibe-ot közvetlenül a készüléken tudjuk ki/be kapcsolni - a logóval ellátott ovális rész végén egy kis kapcsoló
található, ami rövid megnyomásra reagál. Az egyes rezgésprogramok váltása közvetlenül a vibrátoron vagy a
mellékelt távirányítóval állítható be.

Vibrációs programok

Klasszikus vibráció foka - alacsony intenzitás1.
Klasszikus vibráció foka - nagy intenzitás2.

és a következő 4 impulzusprogram :

A rezgés fokozatosan gyengül, majd növekszik, az egész program megismétlődik1.
Azonos intenzitású rövid impulzusok2.
Hosszabb, azonos intenzitású impulzusok3.
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2x hosszabb impulzus, majd 3x rövidebb4.

Anyag

Sebészeti szilikon, felülete sima, fényes felülettel. Összességében nagyon rugalmas és rugalmas.

Méretek

Felső hossza: 7,5 cm
Alsó hossza: 8 cm
Felső átmérő: 2,7 cm
Alsó átmérő: 2,7 cm
Felső rész magassága: 2 cm
Alsó magasság: 1,7 cm
Mindkét rész maximális kiterjesztése (rugalmas gerinc - hát): 4,5 cm
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