
Jes extender 

Rychlý průvodce Jes-Extender Light - Jes-Extender Original - Jes-Extender Titanium - Jes-Extender
Silver - Jes-Extender Gold

1. Začíname!

Pred upevněním plastového nosiče se ujistěte, že na obou stranách šroubu je
prostor 1mm, jak směrem k šestihranu, tak k základnímu plastovému prstenci. To
umožňuje šrouby rozšiřovat na obě strany.

2. Jaká je Vaše osobní délka?

Po nalezení vhodných prodlužovacích tyčinek, které vyhovují vaší délce, by celková
délka zařízení měla být o něco delší, než váš penis v klidném, ale úplně natáhnutém
stavu. V případě potřeby přidejte vhodné množství tyčinek.

3. Připojte plastový nosič!
Teď připevněte nosič zasunutím tyčinek do otvorů v nosiči, zatlačte směrem
k prstenci pevně proti pružinám a pokračujte, dokud neuslyšíte kliknutí, což
znamená, že nosič je bezpečně připevněný k tyčinkám. Teď do přední části nosiče
vložte silikónovou hadičku (zobrazené) nebo do podélných otvorů komfortní
pásek.

4. Nasaďte to!

Povolte silikónovou hadičku (nebo popruh) a zařízení nasuňte přes penis. Zatlačte plastový
nosič směrem k sobě, dokud se pružiny nestlačí dolů. Utáhněte silikónovou trubičku
(nebo popruh) za hranu vašeho žaludu. Váš penis by měl být ochablý, přesto natáhnutý.
Hadička by měla být upevněná v zářezech umístěných zespodu plastového nosiče. Jestli jde do zářezu
těžko uchytit, hadičku trochu natáhněte, aby byla tenčí. Jestli používáte popruh,
jednoduše ho utáhněte, dokud nedosáhnete pevného uchycení penisu.

5. Přidejte více tahu!

Uvolněte nosič a nechejte pružiny znova roztáhnout. Měli byste cítit uvolnění
tahu na penisu. Jestli tomu tak není, nepoužili jste zpočátku vhodné množství
nebo vhodnou délku tyčinek. Měli byste se vrátit na začátek a přidávat tyčinky
tak, abyste dosáhli větší délky. Až budete mít vhodné tyčinky, začněte otáčet
současně šrouby na obou stranách dovnitř. Uvidíte, že se šroub po obou
stranách natahuje a také natáhnutí penisu by mělo být teď viditelné.



6. Najděte svou úroveň tahu!
Jak stále otáčíte, natáhnutí je viditelné a vy vidíte šestihrany, jak se zasouvají do
tyčinek (viditelné jen při nasazeném zařízení). Čím větší zasunutí, tím je síla
tahu větší. Pokud dosáhnete značky č. 3, tah je 900 gramů, značka č. 2 je 1200
gramů a č. 1 je 1500 gramů.

7. Nejděte moc daleko!

Když budete pokračovat v otáčení šroubu moc dlouho, nakonec uvidíte, jak se
vysouvá závit což znamená, že je nutné v otáčení přestat. Když jste nedosáhl
dostatečného množství tahu (první značky, nejdříve 900 gramů) a stále vidíte
závit, měli byste přidat delší prodlužovací tyčinky a zkusit to znovu.

8. Pomalý nácvik!

Postupujte prosím pomalu ve využívaní přístroje, používejte ho 1 hodinu v
prvním týdnu při tahu 900 g. Pokračujte postupným přidávaním síly a délky
nosení, tímto tempem se vyvarujete bolesti.

9. Prostředky ochrany!

Jestli vás to zpočátku bolí v místě, kde se trubička nebo popruh dotkne pokožky,
můžete použít ochrannou podložku, například polštář. 

10. Jak jej nosit!

Extender můžete nosit v jakémkoliv vhodném úhlu - vyzkoušejte a uvidíte, co je
pro vás nejpohodlnější.

11.Skládaní!

Pokud chcete Extender složit, jednoduše uvolněte trubičku (popruh) a odtáhněte /
vysuňte přístroj směrem od vás.

12. Několik rad pro vás!

Buďte trpělivý s užívaním i s výsledky, nejde o sprint, ale o maratón. Průměrné přírůstky jsou 10% ve 
vzpřímené délce (8% v obvodě) po 400 hodinách používaní při 1200 gramové síle tahu. Většina mužů 
může 400 hodin dosáhnout během dvou měsíců, takže byste měl být schopen dosáhnout 30% 
zvětšení délky za 6 měsíců. Nová délka je trvalá a přístroj už není nutné používat, abyste délku 
zachoval. Další užívání  vám poskytne dalšie výsledky, ale prosím nezacházejte
do extrémů a zastavte používání po přiměřeném zvětšení. Podívejte se na celé podrobné 3D 
instruktážní video (v 6 jazycích) na adrese www.jes-extender.com, klikněte na "How
it works "a poté na" DVD Instructions ".


