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Szilikon vibrátor Black Trinity

Karbantartás

Vízálló vibrátor Vibrátor Black Trinity egy szempillantással mossa le. Minden
használat előtt és után alaposan szappanozza be, és öblítse le vízzel.
Segédeszközök fertőtlenítése megtisztítja a készüléket minden
szennyeződéstől, beleértve a mikroszkopikusokat is. Csak permetezze a
felületre, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. Végül törölközővel szárítsa
meg a vibrátort és tárolja textilzacskóban vagy eredeti dobozban. A külön
tárolásnak köszönhetően megakadályozza, hogy a segédeszközök különböző
anyagai egymásra reagáljanak és károsodjanak.

Töltés

Bár a gyártó félig feltöltve küldi a vibrátort, mégis azt javasoljuk, hogy az első
használat előtt töltse fel teljesen a játékot. Ez meghosszabbítja a tartósságát
és az akkumulátor élettartamát. A készüléket a mellékelt USB-kábellel töltheti
fel. Helyezze a mágneses végét a fogantyú hátulján lévő két ezüst pontra az
anális golyók alatt, és csatlakoztassa a kábel másik végét a tápegységhez vagy
a hálózati adapteren keresztül az elektromos aljzathoz. Töltés közben a
középső gomb pirosan villog. Töltés közben zölden világít. A vibrátor körülbelül
3 órát vesz igénybe, és egy töltéssel egyszerre 40 percig képes rezegni.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja a kicsit bonyolultabb vezérlést öt gomb segítségével. A vibrátor bekapcsolásához nyomja meg
és tartsa lenyomva a középső be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig. Amint kigyullad alatta a zöld lámpa, tudod,
hogy a kütyü be van kapcsolva.

Mindhárom, a vibrátorok egyes részeinek vezérlésére szolgáló gombot a gyártó vibrációs szimbólummal és egytől
háromig tartó számmal jelöli.

A bal oldali gomb 1-es számmal szabályozza a klitorvetületet. Rövid megnyomással bekapcsolja, ellenkezőleg,
hosszan lenyomva kb.3 másodpercig kikapcsolja. A rezgési program megváltoztatásához nyomja meg röviden a
gombot. A 2-es számú jobb gombbal pontosan ugyanúgy vezérelheti az anális golyókat.

A 3-as számmal jelölt felső gomb a vibrátor hüvelyi részének lüktetési pontjának szabályozására szolgál. A
bekapcsoláshoz csak röviden nyomja meg ezt a gombot. Ugyanígy módosíthatja a vibrációs programokat is. A
stimuláció kikapcsolásához tartsa lenyomva a vezérlőgombot 3 másodpercig.

Az alsó, "fx" betűkkel jelölt gomb elindítja vagy kikapcsolja az úgynevezett klimax üzemmódot. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a kütyü mindhárom részében egy kattintással elindíthatja a vibrációt.

A vezérlőgombok alatt található LED-ei a vibrátor vezérlését is segítik. A játék bekapcsolásakor a középső gomb alatti
zöld fény világít. Minden további bekapcsolt gomb alatt egy másik LED világít. Az impulzus üzemmódok elindításakor
a jelzőfények villognak. Ha a Climax mód be van kapcsolva, mind az öt vezérlőgomb villog.
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Vibrációs programok

A 30 vibrációs program gazdag kínálatából választhatja ki kedvencét, amelyeket akár 1000 variációban is
kombinálhat.

Vibrációs programok a vibrátorban (verőben):

Klasszikus alacsony intenzitású vibráció1.
Klasszikus közepes intenzitású vibráció2.
Klasszikus nagy intenzitású vibráció3.
Gyors impulzus vibráció4.
Négy közepes hosszúságú gyors impulzust egy hosszú impulzus helyettesít5.
A lassú, közepes impulzusok gyors, rövid impulzusokkal váltakoznak6.
A közepesen hosszú impulzusokat hosszú, lassan növekvő rezgések váltják fel7.
Gyors impulzus vibráció (géppisztolytűz)8.
Hosszú és gyors pulzusok9.
Egy hosszú rezgést hét rövid impulzus vált fel10.

 

Vibrációs programok a csiklóban:

Klasszikus alacsony intenzitású vibráció1.
Klasszikus közepes intenzitású vibráció2.
Klasszikus nagy intenzitású vibráció3.
Gyors impulzus vibráció4.
Négy közepes hosszúságú gyors impulzust egy hosszú impulzus helyettesít5.
Egy hosszú rezgést fokozatosan gyorsuló impulzusok váltanak fel6.
Klasszikus közepes intenzitású vibráció7.
Négy hosszú impulzus váltakozik rövid, gyors impulzusokkal8.
Változó hosszúságú és sebességű impulzusok váltakozása9.
A klasszikus nagy intenzitású vibrációt rövid, gyors impulzusok váltják fel10.

Vibrációs programok anális korallokban:

Klasszikus alacsony intenzitású vibráció1.
Klasszikus közepes intenzitású vibráció2.
Klasszikus nagy intenzitású vibráció3.
Gyors impulzus vibráció4.
Három rövid, gyors impulzust egy hosszú impulzus vált fel5.
A klasszikus, közepes intenzitású rezgést rövid, gyorsuló impulzusok váltják fel6.
Hat rövid impulzust egy, fokozatosan növekvő vibráció vált fel7.
Négy hosszú impulzus váltakozik rövid, gyors impulzusokkal, amelyek fokozatosan növekvő rezgéssel8.
végződnek
Változó hosszúságú és sebességű impulzusok váltakozása9.
A klasszikus nagy intenzitású vibrációt rövid, gyors impulzusok váltják fel10.
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Vízállóság

Vibrátor Vibrátor Black Trinity vízálló. Ezért a nők maximálisan élvezhetik vele a nedves orgazmust, még a
buborékokkal teli zuhany alatt vagy fürdőkádban is.

Design és alak

Az elegáns fekete vibrátor első pillantásra kicsit háromágúnak tűnik. A klasszikus, hosszú, ovális és enyhén ívelt
hüvelyrész csúcsán egy speciális pulzáló pont található a G-pont maximális stimulációja érdekében.A nyuszifül
formájú kitüremkedés aranyos részleteivel örvendeztet meg két kicsi formájában szemek és pofa. A hat golyós anális
gyöngyöt játék közben kényelmesen beillesztheti a fenékbe, vagy hagyhatja, hogy masszírozza a perineumot.
Összességében a vibrátor rugalmas és rugalmas. Ezért jól tart a kézben, és könnyen beilleszthető az ölébe.

Anyag

A kellemesen sima szilikonba beleszeretsz. A szilikon anyagnál nagyra értékeljük hipoallergén és nem porózus
tulajdonságait, aminek köszönhetően széles körben alkalmazzák a gyógyászatban és a kozmetikai iparban is.

Szín

A fekete szín dominánsnak és elegánsnak tűnik egyszerre. Évekig tartó tesztelés után minden tesztelőnk egyetért
abban, hogy a praktikus sötét árnyalatok a legjobbak az anális játékokhoz.

Méretek

Szilikon vibrátor Vibrátor Black Trinity a kisebb méretek miatt kezdőknek is ajánljuk.

Teljes hossza: 22 cm
A vibrátor használható hossza: 12 cm
A vibrátor legszélesebb részének átmérője: 4 cm
A vibrátor legkeskenyebb részének átmérője: 2,7 cm
Az anális gyöngyök hossza: 10 cm
A legszélesebb gyöngy átmérője: 2 cm
A legkeskenyebb gyöngy átmérője: 1 cm
A csikló nyúlvány hossza: 6 cm
A nyúlvány átmérője a csiklón: 2 cm
Súly: 208 g
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