
 
 
  

Инструкции за ползване на Male Edge Basic, Extra и Pro 

 
 

  
 

1. Пенис удължителят Male Edge се доставя сглобен (фигура 1). 
2. Посока на предната пластина. 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 силиконовата каишка напред. Ако 
пенисът ви е под 12,5 см. в отпуснато състояние, можете да оставите предната 
част в оригиналната й позиция, с отворите за каишката към вас. Силиконовата 
каишка също е необходимо да се обърне така, че да обгърне удобно главичката 
на пениса. 

3. Поставяне. За да поставите MaleEdge е необходимо да откачите предната пластина 
от раменете на уреда и да поставите пръстена в основата на пениса си (фигура 3). 
След това наместете и притегнете силиконовата каишка, (прикрепена за предната 
пластина) зад главичката на пениса. Ако не сте обрязан, може да поставите 
каишката върху кожичката или да я придърпате назад, така че да ви бъде удобно. 

4. Нагласяне на дължината на поддържащите рамене. Те трябва да са свободни от 
предната пластина (фигура 4). Нагласете дължината им като ги завъртите на 
четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка и ги издърпате до 
подходящата дължина така, че да отговарят на дължината на пениса ви в 
отпуснато състояние (фигура 5). Когато сте готови, завъртете ги обратно на 
часовниковата стрелка, докато чуете двойно щракване (фигура 6). Зелената точица 
на раменете ще ви покаже, че сте завъртяли пръчиците правилно. Максималната 
им дължина се измерва с последната дупка. Ако случайно се извадят, просто 
притиснете задържащия ги механизъм и ги вкарайте обратно (фигура 7).  

5. Нагласяне на тракцията. Когато сте настроили подходящата за вас дължина на 
раменете, хванете ги с двете си ръце и внимателно ги придърпайте към тялото си. 
Задръжте натиска и притиснете едновременно раменете към леглата на предната 
пластина  докато чуете щракване (фигура 8). 

6. Сила на тракцията. Прозрачният цилиндър в края на всяко рамо, точно пред ринга 
има три деления, които показват силата на опъване с индикатор в рамото (фигура 
9). За да промените тракцията е необходимо да отделите раменете от предната 
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пластина. Придърпайте с лек натиск към тялото докато видите индикаторите и в 
двете рамене да се равняват на едно и също деление. Задържте натиска и 
едновременно притиснете и двете рамене обратно към леглата им в предната 
пластина, докато чуете щракване. Отпуснете леко уреда и се уверете, че се 
чувствате комфортно. 

7. Употреба. Male Edge има подвижен дизайн и позволява да го вдигнете нагоре или 
да го насочите надолу (фигура 10), за да изберете възможно най-удобната за вас 
позиция. Ако желаете да носите уреда през деня, сложете широки боксерки и 
удобни панталони. Ако желаете да го носите нощем и това е възможно, стига да 
спите спокойно и да не  се въртите по време на сън. 

Започнете с най-слабото ниво на тракция и носете MaleEdge на по-кратки 
интервали. Малко по малко започнете да удължавате времето, което носите уреда 
и да увеличавате нивото на тракция. Резултатите зависят от общия брой часове, 
които сте носили уреда след програмата за плавен старт. 

ПРОГРАМА ЗА ПЛАВЕН СТАРТ 
СЕДМИЦА ТРАКЦИЯ ЧАСОВЕ/ДЕН 

1 8-1200g 1 
2 8-1200g 2 
3 1200g 3 
4 1200g 4 
5 1200-2000g 5 
6 1200-2000g 6 

8. Поддръжката на MaleEdge е лесна: и механизмът, и гумената каишка могат да 
бъдат почистени на ръка или в миялната машина. Преди почистване се уверете, че 
предната пластина и раменете са разделени. 

200% гаранция за резултат 

Ако след усърдно, документирано ползване, не постигнете резултати, ви предлагаме 
нашата гаранция за връщане на цената в двоен размер. 

За да се възползвате от това предложение, е необходимо да записвате развитието си 
онлайн веднъж седмично, в профила си (My Account) в My Male Edge (www.maleedge.com). 
Също е необходимо да заснемете пениса преди и след изпълнение на програмата. 
Поставете устройството, вземете линийка и я дръжте по дължината на пениса си, за да 
заснемете коректно разликата. Посетете www.maleedge.com/ My account / mymaleedge  

Ако използвате Male Edge продукт, вашият пенис ще нарасне на дължина и обиколка. 
Обещаваме ви! Толкова сме убедени в резултатите, които ще постигнете с употребата на 
Male Edge пенис удължителя, че предлагаме на всичките си клиенти връщане на парите в 
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двоен размер. Ако размерът на пенисът ви не е нарастнал след приключване на Male Edge 
програмата, ние ще ви върнем парите двойно. Просто е. 

За разлика от хапчетата и лосионите, които сте срещали да се рекламират, нашето 
устройство е одобрено от медицински професионалисти като безопасно и ефективно 
средство за прибавяне на допълнителна дължина и дебелина към пениса. Ако не беше 
медицински одобрен, ние нямаше да го продаваме! Вече имаме десетки хиляди доволни 
клиенти, които се радват на резултатите, които Male Edge им дава. 

2 години гаранция за качество 

Всички Male Edge пенис удължители са ръчно изработени в Дания под строг контрол. Ние 
използваме само най-добрите материали за продуктите си и затова даваме две години 
гаранция на всеки Male Edge пенис удължител. 

Сертификати 

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:  

• ISO9001 : TUV Rheinland, USA 
• QS9000 : TUV Rheinland, USA 
• 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 ) 
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