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Chytrý vibrátor DITO Delta – růžový

Údržba

Boom Dito Delta je voděodolný, takže postačí, když jej umyjete v teplé vodě s mýdlem.
Dezinfekce pomůcek dotáhne vaši očistu k dokonalosti.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme nový vibrátor zcela nabít, čímž akumulátoru prodloužíte
životnost. Vibrátor má ve spodní části rukojeti téměř neviditelnou malou dírku na konektor
nabíječky, USB koncovku zapojte do notebooku, PC nebo adaptéru nabíječky telefonu. Při
nabíjení svítí dioda, která zhasne, až Boom Dito Delta nabijete do plna. I když výrobce uvádí
délku nabíjení 4 hodiny, nám to trvalo jen přes 2 hodiny. Poté si s nim užijete až 2 hodinové
vzrušení.

Ovládání

Vibrátor Boom Dito Delta zapnete dlouhým stiskem prostředního tlačítka. Začne blikat led
kontrolka a automaticky se vyhledává bluetooth. Pokud jej chcete úplně vypnout tak, aby tlačítka
nefungovala vůbec a byla „zablokovaná“, opět dlouze podržíte prostřední tlačítko. Led kontrolka
svítit přestane a spárování se automaticky odpojí. Když ho chcete vypnout na krátkou chvíli, stačí
pouze krátce stisknout prostřední tlačítko a opět krátkým stiskem jej zapnete, vibrátor v tuto
chvíli zůstává spárován s telefonem.
Jednotlivé programy přepínáte tlačítkem + (PLUS), celkem 6 programů. U programu číslo
6 podržte tlačítko – (MINUS) a vibrátor začne zase vibrovat od programu číslo 1. Pro stažení
aplikace vám poslouží tento Odkaz, kde si můžete vybrat možnost pro android nebo iphone.
Zapněte si bluetooth na mobilu a také zapněte vibrátor. Najeďte na aplikaci, klikněte vpravo
nahoře na ikonu pro spárování, vyberte zařízení a počkejte. Po chvíli se vše spáruje. Líbí se nám,
že pro všechny pomůcky BOOM, máte 1 stejnou aplikaci (kromě kuliček HiBall).

Otevře se hlavní panel pod sekcí masáž s 12 druhy vibrací. Pod nabídkou vibrací najdete menu se 4 programy
(opakování, orgasmus, bomba a volitelný).

Opakování – nastavíte, jak se bude opakovat 12 druhů vibrací, jestli jednou všech 12, jedna dokola nebo náhodně.
Orgasmus – v průběhu vibrací nebo těsně před orgasmem stačí zmáčknout a spustíte dlouhou hodně silnou vibraci.
Bomba – zkuste si vibraci nastavit s časovým spínačem nebo náhodně a překvapí vás střední dlouhá vibrace
v momentě, kdy to nejméně čekáte.
Volitelný – podle vašich chutí si nastavíte vibrování pro 2 motorky, kreslením palcem po displeji a uložíte.

A stále s výběrem nekončíme. Dále se nabízejí ještě sekce interaktivní a vzdálená.

Interaktivní – navede vás k puštění hudby nebo videa ve vašem zařízení a vibrace tancují do rytmu.
Vzdálená – pokud má váš partner stáhnutou aplikaci a dali jste mu vaše tajné heslo, dovolte mu, ať si s vámi pohraje
na dálku.
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Ovládání na první pohled vypadá možná složitě, ale aplikace vás jednoduše navede.

Voděodolnost

Pokud vás baví hrát si s pomůckami ve vodě, u tohoto miláčka byste si měli dávat pozor. Není určený k používání ve
vodě. Můžete ho akorát omývat pod tekoucí vodou. My jsme ho nechali pod tekoucí vodu z obou stran i se zapnutými
vibracemi. Po 5 minutách máčení se nic nestalo, žádné známky poškození.

Design a tvar

S tímhle zajdou to půjde jako po másle. Skvěle se drží a se zahnutou špičkou si najdete ty necitlivější body, o kterých
jste ani nevěděla, že jsou. Rozpoutejte válku mezi zemí a peklem.

Materiál

Perfektní kombinace silikonu a ABS plastu. Hrubá silikonová vrstva je hladká a hebká. Silikon nejvyšší kvality,
neporézní, hypoalergenní, voděodolný, bez zápachu, odpuzuje vodu, nečistoty a bakterie, bezpečný k tělu i pro
citlivější sliznice. Rukojeť zdobí stříbrný ovál okolo tlačítek.

Barva

S růžovým vibrátorem si roztančíte všechny osamělé chvilky. Jemná růžová pro sebevědomou dámu.

Rozměry

Celková délka vibrátoru: 20,2 cm
Použitelná délka: 14 cm
Průměr rukojeti: 4,2 cm
Průměr prostřední části: 2,6 cm
Průměr horní části: 3,5 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

