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Chytrý vibrátor DITO Delta – ružový

Údržba

Boom Dito Delta je vodeodolný, takže postačí ak ho umyjete v teplej vode s mydlom. Dezinfekcia
pomôcok dotiahne vašu očistu k dokonalosti.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame nový vibrátor úplne nabiť, čím akumulátora predĺžite životnosť.
Vibrátor má v spodnej časti rukoväte takmer neviditeľnú malú dierku na konektor nabíjačky, USB
koncovku zapojte do notebooku, PC alebo adaptéra nabíjačky telefónu. Pri nabíjaní svieti dióda,
ktorá zhasne, až Boom Dito Delta nabijete do plna. Aj keď výrobca uvádza dĺžku nabíjania
4 hodiny, nám to trvalo len cez 2 hodiny. Potom si s nim užijete až 2 hodinové vzrušenie.

Ovládanie

Vibrátor Boom Dito Delta zapnete dlhým stlačením prostredného tlačidla. Začne blikať ľad
kontrolka a automaticky sa vyhľadáva bluetooth. Ak ho chcete úplne vypnúť tak, aby tlačidlá
nefungovala vôbec a bola „zablokovaná“, opäť dlho podržíte stredné tlačidlo. Ľad kontrolka
svietiť prestane a spárovanie sa automaticky odpojí. Keď ho chcete vypnúť na krátku chvíľu, stačí
len krátko stlačiť stredné tlačidlo a opäť krátkym stlačením ho zapnete, vibrátor v tejto chvíli
zostáva spárovaný s telefónom.
Jednotlivé programy prepínate tlačidlom + (PLUS), celkom 6 programov. Pri programe číslo
6 podržte tlačidlo – (MÍNUS) a vibrátor začne zase vibrovať od programu číslo 1. Pre stiahnutie
aplikácia vám poslúži tento Odkaz , kde si môžete vybrať možnosť pre android alebo iphone.
Zapnite si bluetooth na mobile a tiež zapnite vibrátor. Zájdite na aplikáciu, 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 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 sa ponúkajú ešte sekcie interaktívne a vzdialená.

Interaktívne – navedie vás k pusteniu hudby alebo videa vo vašom zariadení a vibrácie tancujú do rytmu.
Vzdialená – ak má váš partner stiahnutú aplikáciu a dali ste mu vaše tajné heslo, dovoľte mu, nech si s vami pohrá
na diaľku.
Ovládanie na prvý pohľad vyzerá možno zložito, ale aplikácia vás jednoducho navedie.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
http://app.cst2002.com/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Vodeodolnosť

Ak vás baví hrať sa s pomôckami vo vode, u tohto miláčika by ste si mali dávať pozor. Nie je určený na použitie vo
vode. Môžete ho akurát umývať pod tečúcou vodou. My sme ho nechali pod tečúcou vodu z oboch strán aj so
zapnutými vibráciami. Po 5 minútach máčanie sa nič nestalo, žiadne známky poškodenia.

Dizajn a tvar

S týmto zájdu to pôjde ako po masle. Skvele sa drží a so zahnutou špičkou si nájdete tie najcitlivejšiu body, o ktorých
ste ani nevedela, že sú. Rozpútajte vojnu medzi zemou a peklom.

Materiál

Perfektná kombinácia silikónu a ABS plastu. Hrubá silikónová vrstva je hladká a hebká. Silikón najvyššej kvality,
neporézne, hypoalergénne, vodeodolný, bez zápachu, odpudzuje vodu, nečistoty a baktérie, bezpečný k telu aj pre
citlivejšie sliznice. Rukoväť zdobí strieborný ovál okolo tlačidiel.

Farba

S ružovým vibrátorom si roztančíte všetky osamelé chvíľky. Jemná ružová pre sebavedomú dámu.

Rozmery

Celková dĺžka vibrátora: 20,2 cm
Použiteľná dĺžka: 14 cm
Priemer rukoväte: 4,2 cm
Priemer prostrednej časti: 2,6 cm
Priemer hornej časti: 3,5 cm
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