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Okosvibrátor Dito Beta + ajándék Fertőtlenítő spré 75
ml

Karbantartás

Javasoljuk, hogy a készülék használata előtt és után mossa le folyó meleg szappanos víz
alatt. Segédeszközök fertőtlenítése alkalmas szárítás utáni használatra. Ezután a vibrátort a
többi szerszámtól elkülönítve tárolja (nem érintkezhetnek közvetlenül, mert az anyagok
reakcióba léphetnek egymással). Ideális az eredeti csomagoláshoz.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel az új vibrátort. Ez meghosszabbítja
az akkumulátor élettartamát. Dugja be a töltő csatlakozóját a fogantyú alján lévő lyukba, és
csatlakoztassa az USB-csatlakozót egy laptop, számítógép vagy telefontöltő adapterhez.
Töltés közben a LED világít, és kialszik, ha a játék teljesen fel van töltve. A gyártó azt állítja,
hogy a töltés 4 órát vesz igénybe, de nekünk csak kettő. 2 óráig tartott a rezgésünk.

Vezérlés

Nyomja meg röviden a középső gombot a vibrátor bekapcsolásához. A LED villogni kezd, és
a rendszer automatikusan megkeresi a Bluetooth-t. Ugyanúgy kikapcsolod és a LED is
kialszik. 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. számú programtól. A gombok
zárolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot, ekkor a LED kialszik. A
zárolás feloldásához várja meg, amíg a LED villogni kezd. A fő panel a masszázs rész alatt
nyílik, 12 féle rezgéssel. A vibrációs menü alatt egy menüt találsz 4 programmal (ismétlés,
orgazmus, bomba és opcionális).

Ismétlés – beállíthatja, hogyan ismétlődjön meg 12 féle rezgés.
Orgazmus - a rezgések alatt, vagy közvetlenül az orgazmus előtt próbáljon meg szorítani, és egy hosszú, nagyon
erős vibráció indul el.
Bomba - rezgés időzítővel vagy véletlenszerűen, meg fog lepődni egy hosszú rezgésen abban a pillanatban, amikor a
legkevésbé számít rá.
Opcionális – ízlés szerint beállíthatja 2 kerékpár rezgését, hüvelykujjával rajzolhat a képernyőre, és menthet.

És még mindig nem fejezzük be a válogatást. Kipróbálhat egy interaktív és távoli részt is.

Interaktív – elvezeti Önt a zene vagy videó lejátszásához az eszközön, és a rezgések ütemre lüktetnek.
Távoli – Ha partnere letöltötte az alkalmazást, és Ön megadta neki a titkos jelszavát, engedje meg, hogy távolról
játsszon veled.
Egy jól végrehajtott alkalmazás egyáltalán nem bonyolult, és könnyen eligazodhat benne.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Vízállóság

Legyen óvatos, a vibrátor nem vízálló. Ne használja fürdőben vagy zuhany alatt. Csak folyó víz alatt mossa le. A Bétát
5 percig bekapcsolva hagytuk folyó víz alatt, és nem volt probléma.

Design és alak

A keményebb talpnak köszönhetően a vibrátor nem rugalmas. Szilikonnal kombinálva ideális egységet alkot. Egyedi
formájú vibrátor. A nagyobb lapos felületű ferde hegy csodákra képes a női testen. Fogantyú díszített panellel, ezüst
színben.

Anyag

Szilikon + ABS. Kemény, nem porózus és tartós műanyag 100% szilikon bevonattal. Szép kombináció. Sima szilikon
anyag a legérzékenyebb nyálkahártyákhoz is. Jól vezeti a rezgéseket és nagyon gyorsan felmelegszik a
testhőmérsékletre.

Méretek

A vibrátor teljes hossza: 21 cm
Használható hossz: 14 cm
Fogantyú átmérője: 4,2 cm
Középső rész átmérője: 2,6 cm
A hegy átmérője: 3,7 cm
Súly: 144 g
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