
Zvětšovač penisu MaleEdge

Rychlý průvodce

1. Začínáme
MaleEdge je dodávaný sestavený.

2. Dvojcestný přední díl
Jestli je váš penis přes pět palců / 12,5 cm dlouhý, když je ochablý
a natáhnutý, je nutné otočit přední nosič / gumový řemínek. Pokud
máte méně než 12,5 cm, může přední nosič zůstat v původní poloze.

3. Základní prstenec
Oddělte přední nosič s gumovým páskem od tyčinek.
Umístěte pásek okolo kořene penisu a nechejte ho tam.

4. Přizpůsobivý popruh
Umístěte a utáhněte pásek za žalud. Jestli jste neobřezaný,
pásek můžete nosit na horní části předkožky nebo podle
toho, co je pro vás pohodlnější.

5. Nastavte délku tyčinek
Otočte tyčinky ve směru hodinových ručiček o čtvrtinu otáček a
vytáhněte tyčinky směrem ven na požadovanou délku.

6. Upevněte délku tyčinek
Když jste spokojení s délkou tyčinek, otočte je zpět proti směru
hodinových ručiček, uslyšíte "dvojité kliknutí".

7. Nepřekračujte délku tyčinek
Ujistěte se, že postranní tyčinky jsou vytažené maximálně do
poslední sady otvorů. V případě, že tyčinky vyklouznou a odpojí se,
zatlačte dvojité konce k sobě a nasuňte tyčinky zpět.

8. Zaklapněte přední nosič s gumovým páskem do tyčinek



Když jsou tyčinky pro vás ve správné pozici, jemně je zatlačte zpět k tělu. Nyní je nutné přední nosič

pevně připevnit na postrann tyčinky zatlačením k sobě. Opět počkejte až se ozve cvaknutí, které

Vám poví, že přední nosič je správně nasazený.

9. Zjistěte si sílu tahu
Velikost tahu vidíte v přehledném vále s indikátory, který
se nachází těsně u základního prstence.

10. Zvyšte sílu tahu
Přesuňte tyčinky směrem dopředu jemným zatlačením palců
a posuňte tyčinky dopředu, dokud neuslyšíte kliknutí. Nezapomeňte posunout
prodlužovací tyčinky maximálně na poslední otvor.

11. Rozvrh na postupné zvýšení tahu a doby nošení

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. Nošení a údržba MaleEdge
MaleEdge je flexibilní ve svém designu. Zařízením můžete
pohybovat nahoru nebo dolů a zvolit tak pro sebe nejpohodlnější
pozici. Jestli chcete MaleEdge nosit přes den, můžete ho
nosit ve volných boxerských šortkách a volných kalhotách.
Můžete ho též nosit v noci, ale závisí to od toho, zda se ve
spánku hýbete nebo spíte klidně. MaleEdge je vysoce kvalitní
přístroj, má jednoduchou údržbu. MaleEdge a gumový
pásek doporučujeme umývat mýdlem a vlažnou vodou, případně
můžete použít dezinfekci a je možné je též umývat v myčce na nádobí. Ujistěte se, že
jste během čištění oddělili přední nosič s gumovým páskem a
prodlužovací tyčinky.


