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Dito Alpha okosvibrátor

Karbantartás

Ne felejtsd el lemosni ezt a jóképű férfit a játékok előtt és után. Egy csepp szappannal
meleg víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodni fog az Ön abszolút tisztaságáról.
Ezután már csak meg kell szárítani a nyuszit, és el kell rejteni a következő túrára.

Töltés

Az első töltéskor javasoljuk, hogy a vibrátort hagyja a töltőn, amíg az teljesen fel nem
töltődik. Ez jobb élettartamot biztosít az akkumulátornak. A vibrátor alján van egy lyuk,
ahonnan kinyomod a töltőt, az USB másik végét pedig egy PC, laptop vagy telefontöltő
adapterbe dughatod. A LED világít és kialszik, ha a vibrátor feltöltődik. Kevesebb, mint 2 óra
alatt sikerült feltöltenünk, pedig a gyártó négyet közöl. 2 óráig tartott a rezgésünk.

Vezérlés

A bekapcsoláshoz röviden nyomja meg a középső gombot. A LED villogni kezd, és a
rendszer automatikusan megkeresi a Bluetooth-t. Amúgy kikapcsolod, a LED kialszik és a
párosítás automatikusan megszakad. Az egyes programok között a + (PLUSZ) gombbal
lehet váltani, összesen 6 program. A 6-os számú programnál tartsa lenyomva a - (MÍNUSZ)
gombot, és a vibrátor újra rezegni kezd az 1-es programtól. Zárni akarja a gombokat? Tartsa
lenyomva a középső gombot, és várja meg, amíg a LED kialszik. Ugyanez a feloldáshoz –
tartsa lenyomva, amíg a LED villogni nem kezd.

Az alkalmazás letöltéséhez mobiltelefon-olvasóval szkennelheti be a dobozban lévő QR-kódot a vibrátorról, vagy
kattintson erre a linkre: http://app.cst2002.com/ . Itt választhatja ki az android vagy iphone készüléket. Nyissa meg a
letöltött alkalmazást, és regisztráljon az e-mail címével. Ezután válassza ki a nemét. Kapcsold be a bluetoothot a
mobilodon és a vibrátort is. Navigáljon az alkalmazáshoz, kattintson a jobb felső sarokban található párosítás ikonra,
válassza ki az eszközt, és várjon. Egy idő után minden összeáll. Szeretjük, hogy minden BOOM kütyühöz 1 ugyanaz
az alkalmazás (kivéve a HiBall labdákat).

A masszázs rész alatti fő panel 12 féle rezgéssel nyílik meg. A vibrációs menü alatt egy menüt találsz 4 programmal
(ismétlés, orgazmus, bomba és opcionális).

Ismétlés – állítsa be, hogyan ismétlődjön meg 12 féle rezgés, akár egyszer, akár egy körben, akár véletlenszerűen.
Orgazmus - a rezgések alatt vagy közvetlenül az orgazmus előtt, csak nyomja meg, és egy nagyon-nagyon erős
rezgés indul el.
Bomba - próbálja meg időzítővel vagy véletlenszerűen beállítani a vibrációt, és egy közepesen hosszú rezgés fog
meglepni abban a pillanatban, amikor a legkevésbé számít rá.
Opcionális – ízlése szerint beállíthatja 2 kerékpár vibrációját úgy, hogy hüvelykujjával rajzol a képernyőre, és
mentse.

És még mindig nem fejezzük be a válogatást. Kipróbálhatja az interaktív és a távoli részt is.
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Interaktív – elvezeti Önt a zene vagy videó lejátszásához az eszközön, és a rezgések ütemre táncolnak.
Távoli – Ha partnere letöltött egy alkalmazást, és Ön megadta neki a titkos jelszavát, engedje meg, hogy távolról
játsszon veled.
Bonyolultnak hangzik, de a programmenü könnyen elvezeti Önt.

Vibrációs programok

klasszikus közepes intenzitású vibráció (rázással vagy mozgással a rezgések felerősödnek és a vibrátor a1.
mozgás ritmusára rezeg)
gyors, rövid rezgések (impulzusok)2.
rezgések a hullámokban, az intenzitás folyamatos növekedése és csökkenése3.
hosszú impulzusrezgések, csökkenő intenzitással4.
váltakozó rövid és hosszú rezgések5.
erős intenzitású klasszikus vibráció6.

Vízállóság

A vibrátor nem vízálló, ezért nem javasoljuk a vízbe merítést. Csak folyó víz alatt moshatja. Megpróbáltuk 5 percig
bekapcsolva hagyni az Alfát folyó víz alatt, de nem történt vele semmi.

Design és alak

Szilárd, keményebb forma, nagyon rugalmas ugrató minden irányban. Enyhén hajlított és lekerekített. Szép
markolattal és egyszerű kezelőpanellel, amely a gombok körüli ezüst kereket díszíti.

Anyag

Belseje ABS műanyagból készült, szilikon réteggel borítva. Minden más eszközhöz szilikon anyagot kell majd
használni. A legjobb minőségű, szagtalan szilikon, biztonságos a testre és az érzékenyebb nyálkahártyákra. Puha,
matt és kellemes tapintású. Jól vezeti a rezgéseket és gyorsan felmelegszik.

Szín

Rózsaszín: Közvetlenül a hercegnő színe. Rózsaszín arcok, rózsaszín ruhák, rózsaszín frissen szedett virágok.
Egyszerre leszel szelíd és fontos ember.

Lila: olyan édes színű, mint a nagymamád szilvás tortája. Áfonya turmix a kedvenc kávézójában. Ez a szín az izgalom
minden érzését kiváltja benned.

Méretek

A vibrátor teljes hossza: 20,2 cm
Használható hossz: 10,5 cm
Teaser hossza: 6,5 cm
Az ugrató átmérője: 1,7 cm
Fogantyú átmérője: 4,2 cm
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Középső rész átmérője: 2,6 cm
Felső átmérő: 3,5 cm
Súly: 147 g
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