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We-Vibe 2 Teal kékeszöld

Karbantartás

Használat előtt és után öblítse le meleg vízben, használhat közönséges
szappant, száraz. A WeVibe hasznos lehet a tökéletes tisztításhoz
Segédeszközök fertőtlenítése, ami megszabadít minden fujtajbl, ami a
vibrátoron maradhat.

Ügyeljen arra, hogy ne hagyja teljesen lemerülni, mert ez károsíthatja az
akkumulátort.

Töltés

NiMH 450 mAh akkumulátor
Rezgési idő akár 2 óra
Készenléti idő legalább 60 nap
Töltési idő 16-24 óra
Első töltési idő: 24 óra
A töltő csatlakozóját belehelyezzük - a We-Vibe felülete nem sérül, a szilikon "visszahúzódik", így a vízállóság
nem sérül a csatlakozó ismételt meghúzása után
A We-Vibe- t a gyártó már felszámolja
Ügyeljen arra, hogy ne hagyja teljesen lemerülni, mert ez károsíthatja az akkumulátort.

Töltő:
+ 100-240V
+ 50/60Hz
+ 0,25A
+ 6.0V
+ 40mA

Mennyi ideig rezeg a We-Vibe 2?
Megpróbáltuk teljesen feltölteni a We-Vibe 2- t (24 óra), és hagyni, hogy különböző programokra és módokra
rezegjen, ahogyan azt általában használni lehetne.
Az akkumulátor élettartama kb. 4 óra volt, a rezgések ereje nagyjából mindvégig ugyanaz volt (azaz gyengébb
akkumulátornál nem voltak gyengébbek a rezgések), majd a We-Vibe 2 teljesen kikapcsolt.
Azaz. az akkumulátor élettartama nagyon megfelelő

Vibrációs programok

Klasszikus vibráció 1. fokozata – alacsony intenzitású
2. fokú klasszikus vibráció - nagy intenzitású

és 7 impulzusprogram következik - a felül lévő gombbal kapcsolunk:
1. gyengébb és erősebb impulzusok váltakozása
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2. a rezgés fokozatosan gyengül, majd növekszik, a teljes program megismétlődik
3. azonos intenzitású rövid impulzusok
4. a rezgés felerősödik, majd rövid szünet következik, a program megismétlődik
5. azonos intenzitású hosszabb impulzusok
6. nagyon gyors mindkét rezgőmotor váltakozása, nehéz leírni, de nagyon jó :)
7. 2x hosszabb impulzus, majd 3x rövidebb

A gomb újbóli megnyomásával a We-Vibe 2 teljesen kikapcsol.

A Dominikával készült videónkban minden jól látható (lásd lent).

akár 50 dB zaj (halkabb, mint a hagyományos vibrátorok)

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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