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Chytrý vibrátor Dito Alpha

Údržba

Pred hrami i po hrátkach si tohoto fešáka nezabudnite umyť. S kvapkou mydla pod teplou
vodou. Dezinfekcia pomôcok sa vám postará o absolútnu čistotu. Potom už stačí len zajačika
usušiť a schovať ho na ďalšiu jazdu.

Nabíjanie

U prvého nabíjania odporúčame nechať vibrátor na nabíjačke do tej doby, než sa nabije
úplne. Akumulátor tak získa lepšiu životnosť. Vibrátor má zo spodku dierku, do ktorej strčíte
nabíjačku a druhý koniec USB zapojte do PC, notebooku alebo adaptéra nabíjačky telefónu.
Rozsvieti sa dióda, ktorá zhasne, až sa vibrátor nabije. Nám sa ho podarilo nabiť za necelé
2 hodiny aj keď výrobca uvádza štyri. Vibrovať nám vydržal 2 hodiny.

Ovládanie

Zapnete ho krátkym stlačením prostredného tlačidla. Začne blikať ľad kontrolka a
automaticky sa vyhľadáva bluetooth. Vypnete ho rovnako, ľad kontrolka svietiť prestane a
spárovanie sa automaticky odpojí. Jednotlivé programy prepínate tlačidlom + (PLUS),
celkom 6 programov. Pri programe číslo 6 podržte tlačidlo – (MÍNUS) a vibrátor začne zase
vibrovať od programu číslo 1. Chcete si uzamknúť tlačidlá? Podržte dlhšie prostredné tlačidlo
a počkajte, až sa ľad kontrolka vypne. To isté pre odomknutie – vydržte, až ľad kontrolka
začne preblikávať.

Pre stiahnutie aplikácie môžete čítačkou v mobile oskenovať QR kód z krabičky od vibrátora alebo kliknúť na tento
odkaz: http://app.cst2002.com/ . Môžete si tu vybrať možnosť pre android alebo iphone. Otvorte stiahnutú aplikáciu a
registrujte sa pomocou vášho emailu. Potom vyberte pohlavie. Zapnite si bluetooth na mobile a tiež zapnite vibrátor.
Zájdite na aplikáciu a kliknite vpravo hore na ikonu pre spárovanie, vyberte zariadenie a počkajte. Po chvíli sa všetko
spáruje. Páči sa nám, že pre všetky pomôcky BOOM, máte 1 rovnakú aplikáciu (okrem guľôčok HiBall).

Otvorí sa vám hlavný panel pod sekcií masáž s 12 druhmi vibrácií. Pod ponukou vibrácií nájdete menu so
4 programy (opakovanie, orgazmus, bomba a voliteľný).

Opakovanie – nastavíte, ako sa bude opakovať 12 druhov vibrácií, či raz všetkých 12, jedna dokola alebo náhodne.
Orgazmus – v priebehu vibrácií alebo tesne pred orgazmom stačí stlačiť a spustíte dlhú veľa silnú vibráciu.
Bomba – skúste si vibráciu nastaviť s časovým spínačom alebo náhodne a prekvapí vás strednej dlhá vibrácie
v momente, keď to najmenej čakáte.
Voliteľný – podľa vašich chutí si nastavíte vibrovanie pre 2 motorky kreslením palcom po displeji a uložíte.

A stále s výberom nekončíme. Ďalej môžete skúsiť ešte sekcie interaktívne a vzdialená.

Interaktívne – navedie vás k pusteniu hudby alebo videa vo vašom zariadení a vibrácie tancujú do rytmu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
http://app.cst2002.com/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Vzdialená – ak má váš partner stiahnutú aplikáciu a dali ste mu vaše tajné heslo, dovoľte mu, nech si s vami pohrá
na diaľku.
Znie to zložito, ale menu s programami vás jednoducho navedie.

Vibračné programy

klasická vibrácie strednej intenzity (zatrasením alebo pohybom sa vibrácie zintenzívni a vibrátor vibruje do1.
rytmu pohybu)
rýchle, krátke vibrácie (pulzy)2.
vibrácie vo vlnách, plynulé zvyšovanie a znižovanie intenzity3.
dlhé pulzné vibrácie so znižujúcou sa intenzitou4.
striedanie krátkych a dlhších vibrácií5.
klasická vibrácie silnej intenzity6.

Vodeodolnosť

Vibrátor nie je vodotesný, neodporúčame teda ponáranie vo vode. Omývať ho môžete len pod tečúcou vodou. My
sme si vyskúšali nechať zapnutú Alphu 5 minút pod tečúcou vodou a nič sa s ňou nestalo.

Dizajn a tvar

Pevný, tvrdšie tvar s veľmi ohybným dráždítkem do všetkých strán. Mierne prehnutý a zaguľatený. S fajn úchopom a
jednoduchým ovládacím panelom, ktorý zdobí strieborné koliesko okolo tlačidiel.

Materiál

Vnútri z ABS plastu, pokrytý silikónovou vrstvou. Silikónový materiál budete chcieť u každé ďalšie pomôcky. Silikón
najvyššej kvality, bez zápachu, bezpečný k telu aj pre citlivejšie sliznice. Hebký, matný a príjemný na dotyk. Dobre
vodí vibrácie a rýchlo sa zahreje.

Farba

Ružová: Farba priamo pre princeznú. Ružové líca, ružové šaty, ružový puget čerstvo natrhaných kvetov. Budete tak
jemnú a zároveň dôležitou osobou.

Fialová: Tak sladučká farba, ako slivkový koláč vašu babičky. Čučoriedkový kokteil vo vašu obľúbenej kaviarni.
Všetky pocity vzrušenia vo vás vyvolá práve táto farba.

Rozmery

Celková dĺžka vibrátora: 20,2 cm
Použiteľná dĺžka: 10,5 cm
Dĺžka dráždítka: 6,5 cm
Priemer dráždítka: 1,7 cm
Priemer rukoväte: 4,2 cm
Priemer strednej časti: 2,6 cm
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Priemer vrchnej časti: 3,5 cm
Hmotnosť: 147 g
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