
                                 
                                   Návod k obsluze We-VIBE Sync

Jsme obzvláště nadšení, že Sync je nastavitelný na šířku, což z něj dělá vítězný design pro mnoho těl. Původní
funkce zůstávají na svém místě: Dva motory mohou pracovat současně nebo v tandemu. Je vodotěsný a 
vyrobený z vysoce kvalitního silikonu. Má dálkové ovládání, které bude fungovat na vzdálenost až tří metrů. Je 
vybavena technologií Bluetooth a je dodávána se skvělou aplikací pro chytré telefony, která vám umožní plně 
přizpůsobit vaše nastavení a dokonce synchronizovat vaši atmosféru s rytmem vaší hudby. Můžete dokonce 
umožnit někomu jinému, aby to ovládal za vás, ať už je v místnosti nebo na celém kontinentu.

We-Vibe Sync sedí v doku a nabíjí se. Dokovací stanice má víčko pro uvážení a slouží také jako cestovní 
pouzdro. Kabel se zapojuje do doku a druhý konec do portu USB.

ROZMĚRY: vložitelná strana 2 1/2 "L x 1 3/16" W x 9/16 "silná, klitorální strana 2 5/8" L x 1 3/16 "W x 3/4" silná

ZVLÁŠTNÍ POKYNY: 

Vrácení záruky musí zahrnovat všechny komponenty (dálkový ovladač, kabel nabíječky, základní nabíječky), 
nejen samotnou jednotku. Tvoří, že podpora aplikace We-Vibe je k dispozici pouze na adrese http://we-
vibe.com/app-support nebo na našich stránkách u produktu.

Při použití, čištění, odstraňování problémů, synchronizace dálkového ovládání a provozu nabíječky probíhá 
podle následujících příruček výrobce.

Některá specifika:

Před prvním použitím musíte We-Vibe  (6 hodin) plně přerušit. (2) Najděte místo, které nabízí ideální prostředí 
pro nabíjení (kde se jednotka nebude během nabíjení nudit nebo narážet ... aby její port USB zůstal na svém 
USB připojení), a pak se ujistěte, že je k dispozici váš adaptér USB nebo počítačová zástrčka je bezpečně 
přiléhající. Nemělo by se to houpat; měl by být zapojen. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení pevně 
připojena. Poté postupujte podle nabíjecích tipů uživatelské příručky.

(3) Pokud si uděláte chvilku na prohlídku We-Vibe , všimnete si, že konec s větším profilem má vyvýšený mini 
„ovál“, kde najdete díru velryby. Toto je tlačítko „Zapnuto“. Pomocí masité části konečku prstu (NE vaše nehty, 
ostré předměty by mohly silikonovou pokožku roztrhnout) stisknutím tohoto tlačítka zapnete vibraci.

(4) Po zapnutí můžete opakovaným stisknutím tohoto tlačítka procházet všechna nastavení nebo používat 
dálkový ovladač. Multifunkční dálkový ovladač vám umožňuje pohybovat se tam a zpět po funkcích, nikoli 
procházet sérií, což je způsob, jakým funguje tlačítko „blowhole“.

(5) Nabíjí se pouze vibrační jednotka We-Vibe - dálkový ovladač pracuje na baterii CR2032 (součást balení). 
Zatímco spodní polovina vašeho bílého pouzdra je také vaší nabíjecí základnou, dálkový ovladač sedí v 
pouzdře, abyste jej neztratili. Nenabíjí se, když tam sedí - je třeba vyměnit baterii, když dojde k výpadku 
napájení na dálku. Způsob, jak zjistit, že je dálkový ovladač (a nikoli vibrace), který je mimo napájení, je vrátit 
se k ovládání vibrace pomocí jeho knoflíku pro vyfukování.

(6) Dálkový ovladač není vodotěsný! Pokud do dálkového ovladače vnikne voda, měli byste otevřít prostor pro 
baterie a vyjmout baterii. Jakmile je úplně suchý, vložte jej zpět dohromady a měli byste být připraveni jít.

(7) Nabíjecí jednotka není vodotěsná! Zabraňte vniknutí vody do nabíječky! Před spárováním s nabíječkou se 
ujistěte, že je atmosféra suchá a čistá. Nabíječku nikdy nevystavujte a neponořujte do vody. Stejně jako u 
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jakékoli jiné dobíjecí elektroniky prodlouží dodržování režimu pokynů / provozu výrobce životnost vibrace, její 
dobíjecí baterie a nabíječky.

(8) Protože se We-Vibe  ve skutečnosti nic nezapojuje, je zcela vodotěsný, takže si můžete svobodně přivést 
svůj We-Vibe do sprchy nebo vany, přičemž dálkový ovladač a nabíjecí jednotku necháte „vysokou a suchou“.

(9) Vnější plášť vibrace je vyroben ze silikonu; materiál, který je kompatibilní s lubrikanty na vodní bázi, ale NE 
SILIKONOVÉ!!; ty se budou držet na povrchu a zničí vzhled hračky. Mýdlo a teplá voda nanesená na vlhký 
hadřík dostatečně vyčistí silikon. Můžete použít čistič hraček pro dospělé, i když to není nutné.


