
MULTI-EROGENE SILICONENMASSEUR

De semiflexibele armen van de Tryst kunnen worden gespreid 
voor verschillende gebruikstoepassingen. Dankzij deze 
flexibiliteit kan de Tryst over de kop van de penis worden 
geschoven om als P-ring te worden gedragen, om een dildo of 
kunstpenis worden geplaatst om de vibratie te versterken, 
intieme genotszones zoals clitoris of tepels vastpakken, en 
inwendige plaatsen zoals een g-spot stimuleren.

Drie krachtige motoren voorzien in een aanpasbare 
ervaring voor elke partner. De beide armen bevatten 
sterke motoren die onafhankelijk van de derde motor in 
de voet van de Tryst werken.

TWEE MOTOREN IN DE ARMEN WERKEN 
ONAFHANKELIJK VAN DE VOET:

• Druk op de bovenste knop op de voet van de Tryst om 
de motoren in de armen te bedienen.

• Met elke druk op deze bovenste knop doorloopt u 
zeven instellingen voor het inschakelen van vibratie, 
pulsatie en escalatie.

• Houd de bovenste knop drie seconden ingedrukt om 
de beide bovenste motoren in de armen uit te schakelen.

EEN MOTOR IN DE VOET WERKT 
ONAFHANKELIJK VAN DE ARMEN:

Druk op de onderste knop op de voet van de Tryst om de 
krachtige motor in de voet te bedienen.

• Met elke druk op deze onderste knop doorloopt u zeven 
instellingen voor het inschakelen van vibratie, pulsatie 
en escalatie.

• Houd deze onderste knop drie seconden ingedrukt om 
de motor in de voet van de Tryst uit te schakelen.   

DE MOTOREN VAN DE TRYST KUNNEN 
SAMEN OF AFZONDERLIJK WORDEN 

GEBRUIKT VOOR PERSOONLIJK GENOT!

Begin altijd met een schoon, opgeladen intiem product. 
Uw Tryst is oplaadbaar en wordt geleverd met een 
USB-kabel voor oplaadgemak. De gemiddelde oplaadtijd 
is 50 minuten en volledig opgeladen bedraagt de 
gebruikstijd circa 90 minuten. Om de Tryst vóór gebruik te 
reinigen, besproeit u deze met uw favoriete Doc Johnson 
Toy Cleaner of wast u deze met milde zeep en warm water. 
Niet onderdompelen in water. Droogdeppen. Vóór het 
opbergen volledig laten opdrogen. Vergeet niet om uw 
Tryst voor en na ieder gebruik te reinigen en bewaar de 
Tryst apart van andere intieme producten.

   KIES HET BESTE!
Siliconen worden gezien als het beste materiaal voor 
intieme producten. Siliconen zijn hygiënisch, hypoallergeen, 
en nemen uw lichaamstemperatuur aan.

Voor meer informatie over het volledige assortiment Doc 
Johnson-producten voor seksuele gezondheid en welzijn 
gaat u naar:

EN   To learn more about the full line of Doc Johnson’s  
 Sexual Health and Wellness products, visit:

FR   Pour consulter ou télécharger ce manuel en Français,
        rendez-vous sur :

DE   Um dieses Handbuch auf Deutsch anzusehen
 oder herunterzuladen, besuchen Sie bitte:

ES   Para ver o descargar este manual en español,
 visite:

RU   Чтобы просмотреть или скачать данную
 инструкцию на русском языке, перейдите 
 по ссылке:

 http://b2bdocjohnson.com/how-to.shtml

BENT U KLAAR VOOR EEN NIEUWE 
ERVARING IN UW INTIEME LEVENSSTIJL?
Tryst is uniek ontworpen voor zowel mannen als vrouwen 
en biedt een groot aantal genotsmogelijkheden voor 
zowel solospel als koppels. Deze siliconenmasseur voor 
verschillende erogene zones kan voor uitwendige 
vibratie en inwendige stimulatie met de hand worden 
vastgehouden en heeft de juiste afmetingen voor unieke 
en opwindende p-ringervaringen.



A B D C A D A D

A F A D E G A E G

E G E G A C G A E G

MULTI-EROGENE SILICONENMASSEUR

SUGGESTIES VOOR GEBRUIK:

A
Draag deze tijdens intieme ontmoetingen met een partner

of houd hem in de hand voor rechtstreekse stimulatie.

B
De vibrerende armen kunnen de clitoris omvatten

voor een unieke, extatische ervaring.

C
Breng de vibrerende armen in voor precieze stimulatie
van de g-spot. De gebogen armen van de Tryst bootsen

een 'kom hier'-beweging na voor intens genot
tijdens het dragen.

D
De vibrerende armen kunnen tepels of ander

erogene zones omvatten, strelen en stimuleren.

E
Tryst kan comfortabel worden gedragen als vibrerende p-ring

voor clitorisstimulatie of testikelstimulatie of u kunt beide
vibratiezones inschakelen om stimulatie van zowel clitoris

als testikels te intensiveren. De functies zijn onafhankelijk van
elkaar te gebruiken om elke partner aangepaste sensaties

te kunnen bieden.

F
De voet van de Tryst kan als ergonomische masseur

worden gebruikt om intieme gebieden te stimuleren.

G
De bredere voet kan boven aan de schacht worden gedragen

voor massage van de clitoris, of onder aan de schacht voor
stimulatie van de testikels. De semiflexibele armen kunnen

de testikels omvatten wanneer de Tryst onder aan de schacht
wordt gedragen, of de clitoris beroeren wanneer deze boven
aan de schacht wordt gedragen. Beide richtingen zorgen voor

unieke genotsmogelijkheden.

H
Kan solo of met een partner worden gebruikt.

KIES TRYST VOOR EEN NIEUW
INTIEM AVONTUUR,
TELKENS OPNIEUW!


