Инструкции за ползване на Male Edge
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Пенис удължителят Male Edge се доставя сглобен (фигура 1).
Посока на предната част. Нужно е да нагласите частите според дължината на пениса си (фигура 2). Ако пенисът ви е над 12.5 см. в отпуснато състояние, трябва да
завъртите предната пластина с отворите за гумената каишка напред. Ако пенисът ви е под 12,5 см. в спокойно състояние, можете да оставите предната част в оригиналната
й позиция, с отворите за каишката към вас.
Поставяне. За да поставите MaleEdge трябва да откачите предната част и да поставите пръстеновидното тяло към основата на пениса си (фигура 3). След като направите
това, поставете гумената каишка, (прикрепена за предната част) зад главичката на пениса. Ако не сте обрязан, може да поставите каишката върху кожата или да я
придърпате назад, така че спокойно да нагласите каишката както ви е удобно.
Нагласяне на дължината на поддържащите пръчици. Те трябва да са откачени от предната част (фигура 4). След това можете да нагласите дължината им чрез завъртане в
посока по часовниковата стрелка. Това ще ги освободи, за да ги нагласите на желаната от вас дължина (фигура 5). Когато я постигнете, завъртете ги обратно на
часовниковата стрелка, докато чуете двойко щракване (фигура 6). Зелената точица ще ви покаже, че сте завъртяли пръчиците правилно. Максималната дължина на
пръчиците се измерва с последната дупка. Ако случайно се извадят, просто притиснете задържащия ги механизъм и ги вкарайте обратно (фигура 7). Когато сте доволни с
настройката им, ги притиснете обратно към леглата на предната част (фигура 8).
Нагласяне на тракцията. Тракцията се наглася според прозрачния цилиндър, намиращ се точно зад всяка една от двете пръчици (фигура 9). Това става лесно, с помощта на
палеца – чрез леко придвижване напред, по дължината им. Вдлъбнатите пръстени по прозрачния цилиндър ще ви покажат колко можете да увеличите тракцията.
Пръчиците ще се придвижват напред с по едно щракване (фигура 10). Не превишавайте последната дупчица на пръчиците.
Употреба. Започнете с най-ниското ниво на тракция и носете MaleEdge на по-кратки интервали. Малко по малко започнете да удължавате времето, в което носите
MaleEdge, както и нивото на тракция. Колкото по-дълго ползвате уреда, толкова по-качествени ще са разултатите.

Ако желаете да носите уреда през деня, може да обуете по-свободни боксерки и панталони. Можете да го носите и нощем, но
това зависи главно от навиците ви на спане, тъй като някои мъже се въртят много на сън, докато други не се движат особено.
Поддръжката на MaleEdge е лесна: и механизмът, и гумената каишка могат да бъдат почистени на ръка или в миялната машина.
Само се уверете, че при почистването предната част (Front piece) и пръчиците са разделени.
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Сертификати
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Продуктът е сертифициран по стандартите ISO 9000 в началото на 1990-те. Качеството на MaleEdgeотговаря на различни
наредби и стандарти в Европа и Северна Америка. Тези наредби включват изисквания за контакт с храна, наркотици и питейна
вода, съдържание на тежки метали и други. Следва списък на стандартите, на които отговаря MaleEdge:
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ISO9001 : TUV Rheinland, USA
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1200-1400g
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QS9000 : TUV Rheinland, USA
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1200-1400g
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ISO/TS 16949 : kfq (Dec.2000)
ISO 14001 : kfq (Environment Management System, Dec.2000)
ISO 17025, ISO Guide 25 (KOLAS) - KOLAS is the mutual recognized system with APLAC
FDA ( Food and Drugs Administrations : USA )
USP Class VI ( Pharmaceutical products, USA )
BS6920 ( British Standard 6920 : UK )
BgVV ( Food and Drugs Administrations, Germany )
DMF No.15636 ( Drug mafter file )
Health and Social Affair Ministry, Korea
National Sanitation Foundation: Drinking Water and Food Equipment
UL ( Underwriters Laboratories : USA )
UL94HB ( Flammability Test ), 746(Electrical Test)
CSA ( Canadian Standard Associate : Canada )
C22.2 No.6 ( Flammability Test )

