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Okosvibrátor DITO Delta – rózsaszín

Karbantartás

A Boom Dito Delta vízálló, így csak meleg, szappanos vízben kell mosni. Segédeszközök
fertőtlenítése tökéletessé teszi megtisztulásodat.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel az új vibrátort az akkumulátor
élettartamának meghosszabbítása érdekében. A vibrátor markolatának alján szinte láthatatlan
kis lyuk található a töltő csatlakozójához, csatlakoztassa az USB terminált egy laptop, PC vagy
telefontöltő adapterhez. Töltés közben a LED világít, és kialszik, ha teljesen feltölti a Boom Dito
Delta-t. Bár a gyártó 4 órás töltési időt közöl, nekünk ez csak több mint 2 órát vett igénybe.
Ezután akár 2 óra izgalmat is élvezhet vele.

Vezérlés

A Boom Dito Delta bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot. A LED
villogni kezd, és a rendszer automatikusan megkeresi a Bluetooth-t. Ha teljesen ki akarjuk
kapcsolni, hogy a gombok egyáltalán ne működjenek és "lezárva" legyenek, akkor a középső
gombot ismét hosszan nyomva kell tartani. A LED kialszik, és a párosítás automatikusan
megszakad. Ha rövid időre szeretné kikapcsolni, csak röviden nyomja meg a középső gombot,
majd egy rövid megnyomással kapcsolja be újra, a vibrátor ebben a pillanatban párosítva marad
a telefonnal.
Az egyes programok között a + (PLUSZ) gombbal lehet váltani, összesen 6 program. A 6-os
számú programnál tartsa lenyomva a - (MINUSZ) gombot, és a vibrátor újra rezegni kezd az 1.
számú programtól. Az alkalmazás letöltéséhez használja ezt a Hivatkozást , ahol android vagy
iphone készülékre választhat opciót. Kapcsold be a bluetoothot a mobilodon és a vibrátort is.
Mutasson az alkalmazásra, kattintson a párosítás ikonra a jobb felső sarokban, 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 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 – 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 – ízlés szerint beállíthatja 2 kerékpár rezgését, hüvelykujjával rajzolhat a képernyőre, és menthet.

És még mindig nem fejezzük be a válogatást. Vannak interaktív és távoli szakaszok 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.

A kezelőszervek első pillantásra bonyolultnak tűnhetnek, de az alkalmazás könnyen elvezeti Önt.

Vízállóság

Ha szeret a segédeszközökkel játszani a vízben, legyen óvatos ezzel az állattal. Nem használható vízben. Csak folyó
víz alatt moshatja. Mindkét oldalról folyó víz alatt hagytuk, még a vibráció mellett is. 5 perc áztatás után nem történt
semmi, sérülés nyoma sem.

Design és alak

Ezzel menni fognak, mint a vaj. Remekül tart, és ívelt hegyével megtalálja a legérzékenyebb pontokat, amelyekről
nem is tudta, hogy léteznek. Szabadíts fel egy háborút a föld és a pokol között.

Anyag

A szilikon és az ABS műanyag tökéletes kombinációja. A vastag szilikon réteg sima és puha. A legjobb minőségű
szilikon, nem porózus, hipoallergén, vízálló, szagtalan, taszítja a vizet, a szennyeződéseket és a baktériumokat,
biztonságos a szervezetre és az érzékenyebb nyálkahártyákra. A fogantyút a gombok körül ezüst ovális díszíti.

Szín

A rózsaszín vibrátorral minden magányos pillanatot eltáncolhatsz. Lágy rózsaszín egy magabiztos hölgynek.

Méretek

A vibrátor teljes hossza: 20,2 cm
Használható hossz: 14 cm
Fogantyú átmérője: 4,2 cm
Középső rész átmérője: 2,6 cm
Felső átmérő: 3,5 cm
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