
Zväčšovač penisu MaleEdge

Rýchly sprievodca

1. Začíname
MaleEdge je dodávaný zostavený.

2. Dvojcestný predný diel
Ak je váš penis cez päť palcov / 12,5 cm dlhý, keď je ochabnutý
a natiahnutý, je nutné otočiť predný nosič / gumový remienok. Pokiaľ
máte menej 12,5 cm, môže predný nosič zostať v pôvodnej polohe.

3. Základný prstenec
Oddeľte predný nosič s gumovým pásikom od tyčiniek.
Umiestnite pásik okolo koreňa penisu a nechajte ho tam.

4. Prispôsobivý popruh
Umiestnite a utiahnite pásik za žaluď. Ak ste neobrezaný,
pásik sa môže nosiť na hornej časti predkožky, alebo podľa
toho, čo je pre vás pohodlnejšie.

5. Nastavte dĺžku tyčiniek
Otočte tyčinky v smere hodinových ručičiek o štvrtinu otáčok a
vytiahnite tyčinky smerom von na požadovanú dĺžku.

6. Upevnenie dĺžky tyčiniek
Keď ste spokojní s dĺžkou tyčiniek, otočte ich späť proti smeru
hodinových ručičiek, počujete "dvojité kliknutie".

7. Neprekračujte dĺžku tyčiniek
Uistite sa, že postranné tyčinky sú vytiahnuté maximálne do
poslednej sady otvorov. Ak tyčinky vykĺznu a odpoja sa,
zatlačte dvojité konce k sebe a nasuňte tyčinky späť.

8. Zaklapnite predný nosič s gumovým pásikom do tyčiniek.



Keď sú tyčinky pre vás v správnej pozícii, jemne ich zatlačte späť k telu. Teraz treba predný nosič

pevne pripevniť na postranné tyčinky, zatlačením k sebe. Opäť počkajte až sa ozve cvaknutie, ktoré

Vám povie, že predný nosič je správne nasadený.

9. Zistite si silu ťahu
Veľkosť ťahu vidíte v priehľadnom valčeku s indikátormi, ktorý
sa nachádza tesne pri základnom prstenci.

10. Zvýšte silu ťahu
Presuňte tyčinky smerom dopredu jemným zatlačením palcov
a posuňte tyčinky dopredu, budete počuť kliknutie. Nezabudnite ísť
na predlžovacích tyčinkách maximálne na poslednú otvor.

11. Rozvrh na postupné zvyšovanie ťahu
a doby nosenia.

1 8-1200g / 28-42oz 1
2 8-1200g / 28-42oz 2
3 1200g / 42oz 3
4 1200g / 42oz 4
5 1200-2000g / 42-71oz 5
6 1200-2000g / 42-71oz 6

12. Nosenie a údržba Male Edge
Male Edge je flexibilný vo svojom dizajne. zariadením môžete
pohybovať nahor alebo nadol a zvoliť tak pre seba najpohodlnejšiu
pozíciu. Ak chcete Male Edge nosiť počas dňa, môžete ho
nosiť vo voľných boxerských šortkách a voľných nohaviciach.
Môžete ho tiež nosiť v noci, ale závisí to od toho, či sa vo
spánku hýbete alebo spíte pokojne. Male Edge je vysoko kvalitný
prístroj,  má jednoduchú údržbu. Male Edge a gumový
pásik sa odporúča umývať mydlom a vlažnou vodou, prípadne
môžete použiť dezinfekciu, možno tiež umývať v umývačke. Uistite sa, že
ste počas čistenia oddelili predný nosič s gumovým pásikom a
predlžovace tyčinky.


