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We-Vibe Chorus párvibrátor

Karbantartás

A We-Vibe Chorus páros vibrátor karbantartását az ujjával az orrában szorítja.
Csak le kell öblíteni a csap alatt. A vibrátort könnyedén beszappanozhatod egy
kicsit. Segédeszközök fertőtlenítése de jobb szolgálatot tesz, mint a szappan.
Nem kell mást tennie, mint a készülékre permetezni, egy percig hatni hagyni,
majd vízsugárral leöblíteni.

Töltés

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy használat előtt teljesen töltse fel a
We-Vibe Chorust. A töltéshez helyezze be a vibrátort a dokkolóállomásba úgy, hogy a mágneses fülek érintsék az
állvány mágneses csatlakozóját. Ezután fedje le fedővel a dokkolóállomásban lévő vibrátort. Hátul találunk egy lyukat
a csatlakozó bedugására, amit a töltőadapteren keresztül USB kábellel bedugunk a konnektorba. A LED töltés közben
villog. Részlegesen feltöltött állapotban a LED világít. De csak akkor alszik ki a lámpa, ha teljesen fel van töltve. Az
első töltés körülbelül 6 órát vett igénybe. A We-Vibe Chorus ezután körülbelül 2 órán át vibrál. A távirányító CR
2032 gombelemről működik, csukott szemmel is cserélhető. Nincs más dolga, mint a körmét a távirányító tetején
lévő mélyedésbe nyomni. Ez a lyuk az egyik oldalon műanyagból, a másikon szilikonból készült, így egy kicsit
erősebben kell nekinyomni a műanyag falnak, ami aztán a teljes vezérlőpanellel összehajlik. Ezután óvatosan
helyezze vissza az akkumulátort, és pattintsa vissza az egész panelt.

Vezérlés

Könnyen irányíthatod. Magát a We-Vibe Chorust úgy kapcsoljuk be, hogy röviden megnyomjuk a vibrátor klitorális
részének külső oldalán található dudort. Ezzel a gombbal a vibrációs programok között is válthat. Ha a segédeszköz
ki van kapcsolva, egyszerűen tartsa lenyomva a vezérlőgombot kb. 3 másodpercig.

Ha használni szeretné a vezérlőt, először párosítania kell a vibrátorral. Ehhez tartsa lenyomva egyszerre a Chorus
felemelt gombot és a távirányító pluszjelét (+), amíg a vibrátor ismételten meg nem rezeg. Ezután már csak a
vezérlőn lévő nyilak segítségével kell programot váltania. A plusz (+) és mínusz (-) gombokkal növelheti vagy
csökkentheti a rezgés intenzitását az összes rezgési módban.

A távirányítón találsz még egy gombot, hullámvonallal jelölve. Ez a vezérlési mód beállítására szolgál. A gomb rövid
megnyomásával kiválaszthatja, hogy a vibrátort a gombokkal vagy a kézben lévő nyomás intenzitásával kívánja
vezérelni. A vibrátor vezérlővel történő kikapcsolásához tartsa lenyomva a mínusz (-) gombot kb. 3 másodpercig.

Ha a mobilalkalmazást szeretné irányítani, töltse le az App Store vagy a Google Play áruházból. De először magát az
eszközt kell párosítási módba kapcsolnia. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Chorus vibrátor hátulján található
vezérlőgombot, amíg az egymás után többször meg nem rezeg. Ezután válassza ki a Csatlakozás játék opciót a
mobilalkalmazásban, és várja meg, amíg a mobiltelefon párosul a készülékkel. A csatlakozás után az alkalmazás
értesíti a sikeres párosításról. Ezután már nincs más dolgod, mint belépni a beállításokba, és felfedezni a saját
vibrációs programod felépítésének innovatív funkcióit, kapcsolatba lépni egy partnerrel, vagy mobiltelefonod
segítségével szabályozni a rezgéseket.
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Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs programot skálázhat tíz rezgési intenzitásban.

Alacsony intenzitású klasszikus rezgések1.
Klasszikus közepes intenzitású rezgések2.
Klasszikus közepes intenzitású rezgések3.
A legerősebb intenzitású klasszikus rezgések4.
Rezgés rövid és gyors impulzusok ütemében5.
Lassan növekvő rezgésű program (a mód szinuszos hullámhoz hasonlít)6.
Gyors, intenzív pulzusok7.
Program növekvő lassú impulzusokkal (apályra emlékeztető)8.
Programozzon közepes intenzitású állandó rezgéssel, csak a csikló kiemelkedésében9.
A klasszikus állandó vibráció a klitorisz kiemelkedésében és a pulzus vibráció a hüvelyi részben10.

Vízállóság

A vízálló kialakításnak köszönhetően még a zuhany alatt is intenzívebb szexet hódolhatsz a We-Vibe Chorusnak.

Design és alak

A Chorus ragaszkodik a C betű ikonikus formájához, ami egy kis grillfogót idéz bennünk. Speciálisan átgondolt
formáját azonban úgy alakították ki, hogy a vibrátor ne essen ki szex közben. Hosszúkás fogantyúja pontosan
illeszkedik a kezedbe.

Anyag

A We-Vibe Chorus készítéséhez használt puha tapintású klinikai szilikon jól karbantartott, és az egyik
legbiztonságosabb anyag a test számára. Nem okoz allergiás reakciókat, és nem porózus tulajdonságokkal
rendelkezik.

Szín

A We-Vibe Chorus vibrátor kétféle színben kapható:

A fukszia szín játékosságra ösztönöz, így páros játéknak is ideális.
Az Azure viszont felkelti a kíváncsiságot és a kikapcsolódási vágyat. Ezért élvezni fog egy izgalmas utazást,
amely tele van izgalmas élményekkel.

A dokkolóegység fehér színe letisztult és nem feltűnő. Ezért egy váratlan látogatás nem fedi fel paradicsom titkait.

Méretek

A refrén egy morzsa méretű, elfér a tenyerében, nem nehéz, így nem esik ki és nem zavarja a szexet.
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A nyúlvány hossza a csiklón: 7 cm
A nyúlvány szélessége a csiklón: 3 cm
Hüvelyi rész hossza: 7 cm
Hüvelyi rész szélessége: 3,2 cm
Távirányító hossza: 9,5 cm
Távirányító szélessége: 3,5 cm
Vibrátor súlya: 68 g
Vezető súlya: 54 g
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