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Silikonový vibrátor Black Trinity

Údržba

Vodotěsný vibrátor Vibrátor Black Trinity umyjete mrknutím oka. Před i po
každém použití ho pořádně namydlete a opláchněte proudem vody. Dezinfekce
pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických. Stačí ji
jen nastříkat na povrch, nechat minutku působit a pak opláchnout. Nakonec
vibrátor osušte ručníkem a schovejte do textilního pytlíku nebo originální
krabičky. Díky oddělenému skladování zabráníte tomu, aby na sebe různorodé
materiály pomůcek reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Výrobce sice posílá vibrátor z poloviny nabitý, přesto vám ale doporučíme
hračku před prvním použitím nabít do plna. Prodloužíte tím její výdrž i životnost
akumulátoru. Pomůcku dobijete pomocí přiloženého USB kabelu. Jeho
magnetický konec přiložte ke dvěma stříbrným tečkám na zadní straně rukojeti
pod análními kuličkami a druhý konec kabelu připojte k powerbance nebo přes
síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení bliká prostřední tlačítko
červeně. V momentě nabití se rozsvítí zeleně. Vibrátor se dobíjí cca 3 hodiny a
na jedno nabití zvládne vibrovat 40 minut v kuse.

Ovládání

Trochu složitější ovládání pomocí pěti tlačítek se rychle naučíte. Abyste vibrátor zapnuli, stiskněte prostřední tlačítko
On/Off a podržte ho po dobu 3 sekund. Jakmile se pod ním rozsvítí zelená kontrolka, víte, že je pomůcka zapnutá.

Všechna tři tlačítka pro ovládání jednotlivých částí vibrátorů označil výrobce symbolem vibrací a číslem od jedničky
do trojky.

Levé tlačítko s číslem 1 ovládá výběžek na klitoris. Ten zapnete krátkým stisknutím a naopak dlouhým cca 3
vteřinovým stiskem ho vypnete. Pro změnu vibračního programu stačí tlačítko krátce stisknout. Pomocí pravého
tlačítka s číslem 2 úplně stejně ovládáte anální kuličky.

Horní tlačítko, označené číslem 3, slouží k ovládání tepajícího bodu ve vaginální části vibrátoru. Abyste ho zapnuli,
stačí toto tlačítko krátce stisknout. Stejným způsobem změníte taky vibrační programy. Pro vypnutí stimulace podržte
ovládací tlačítko po dobu 3 vteřin.

Spodní tlačítko, označené písmeny „fx“ spouští nebo vypíná tzv. climax mode. To v praxi znamená, že na jedno
kliknutí spustíte vibrace ve všech třech částech pomůcky.

S ovládáním vibrátoru vám pomůžou taky jeho světelné diody pod ovládacími tlačítky. Při zapnutí hračky se rozsvítí
zelené světýlko pod prostředním tlačítkem. Další dioda se rozzáří pod každým dalším tlačítkem, které zapnete. Při
spuštění pulzních režimů kontrolky blikají. U zapnutého climax módu bliká všech pět ovládacích tlačítek.
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Vibrační programy

Z bohaté nabídky celkem 30 vibračních programů, které můžete kombinovat v až 1 000 variantách, si vyberete svůj
nejoblíbenější.

Vibrační programy ve vibrátoru (tepátku):

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Čtyři středně dlouhé rychlé pulzy vystřídá jeden dlouhý pulz5.
Pomalé, středně dlouhé pulzy vystřídají rychlé a krátké pulzy 6.
Středně dlouhé pulzy vystřídá dlouhá pomalu vzrůstající vibrace7.
Rychlá pulzní vibrace (kulometná palba)8.
Dlouhé a rychlé pulzy 9.
Jednu dlouhou vibraci vystřídá sedm krátkých pulzů10.

Vibrační programy ve výběžku na klitoris:

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Čtyři středně dlouhé rychlé pulzy vystřídá jeden dlouhý pulz5.
Jednu dlouhou vibraci vystřídají postupně se zrychlující pulzy6.
Klasická vibrace střední intenzity7.
Čtyři dlouhé pulzy vystřídají krátké, rychlé pulzy8.
Střídání různě dlouhých a rychlých pulzů9.
Klasickou vibraci vysoké intenzity vystřídají krátké, rychlé pulzy10.

Vibrační programy v análních korálech:

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Tři krátké, rychlé pulzy vystřídá jeden dlouhý5.
Klasickou vibraci střední intenzity vystřídají krátké, zrychlující se pulzy6.
Šest krátkých pulzů vystřídá jedna, postupně se zvyšující vibrace7.
Čtyři dlouhé pulzy vystřídají krátké, rychlé pulzy, které zakončí postupně vzrůstající vibrace8.
Střídání různě dlouhých a rychlých pulzů9.
Klasickou vibraci vysoké intenzity vystřídají krátké, rychlé pulzy10.

Voděodolnost

Vibrátor Vibrátor Black Trinity je vodotěsný. Ženy si s ním proto vychutnají mokré orgasmy naplno, a to třeba i ve
sprše nebo vaně plné bublinek.
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Design a tvar

Designově vymazlený vibrátor v černé barvě vypadá na první pohled trochu jako trojzubec. Klasická, dlouhá, oválná a
lehce zakřivená vaginální část má na špičce speciální tepající bod pro maximální stimulaci bodu G. Výběžek ve tvaru
ušatého králíčka vás nadchne svými roztomilými detaily ve formě dvou malých očiček a čumáčku. Anální korále se
šesti kuličkami můžete při hrátkách pohodlně zavést do zadečku nebo jimi nechat pouze masírovat hráz. Celkově je
vibrátor ohebný a pružný. Dobře se proto drží v ruce a snadno se zavádí do klína. 

Materiál

Na dotek příjemně hladký silikon si zamilujete. My na silikonovém materiálu oceňujeme taky jeho hypoalergenní a
neporézní vlastnosti, kvůli kterým se hojně využívá taky v lékařství nebo v kosmetickém průmyslu.

Barva

Černá barva působí dominantně a elegantně zároveň. Po letech testování se všichni naši testeři shodli na tom, že
praktické tmavé odstíny jsou pro anální hračky nejlepší.

Rozměry

Silikonový vibrátor Vibrátor Black Trinity kvůli menším rozměrům doporučujeme i začátečnicím.

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka vibrátoru: 12 cm
Průměr nejširší části vibrátoru: 4 cm
Průměr nejužší části vibrátoru: 2,7 cm
Délka análních korálků: 10 cm
Průměr nejširšího korálku: 2 cm
Průměr nejužšího korálku: 1 cm
Délka výběžku na klitoris: 6 cm
Průměr výběžku na klitoris: 2 cm
Hmotnost: 208 g
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