Brukermanual for:
Male Edge Basic, Male Edge Extra og Male Edge Pro

1

Kom i gang
Male Edge leveres satt
sammen

2

To veis front stykke
Hvis din penis e rover 12,5
cm i avslappet og utstrekt
tilstand, skal du snu
frontstykket/gummiringen
rundt slik. Hvis du er under
12,5 cm i lengde, kan du la
front stykket være i
originalposisjon.

3

Base ring
Løsne front stykket fra
stengene. Fest ringen
rundt roten av din penis og
la den være der.

4

Tilpasse komfort stropp
Fest og stram stroppene
bak penishodet. Hvis du
ikke er omskåret kan
stroppen plasseres over
forhuden eller under, etter
hva du finner mest
komfortabelt.

5

Justere lengden på
stangen
Roter stengene med
klokken en kvart runde og
dra stengene utover til den
ønskede lengden.

6

Fikse lengden på stengene
Når du er fornøyd med
lengden på stengene, snu
dem tilbake mot klokka,
hør etter et ’dobbelt klikk’

7

Ikke overstrekk stengene
Vennligst forsikre deg om
at sidestengene bare er
dratt ut så langt som det
siste settet med hull. Hvis
stengene sklir ut og mister
festet, må du ganske enkelt
presse den doble splitten
sammen og dytte dem
tilbake som vist på bildet.

8

Klikk på fronten til
stengene
Når stengene er i riktig
posisjon for deg, dytter du
dem forsiktig tilbake mot
kroppen din. Du må nå
sikre front stykket fast på
forlengelses stengene ved
å dytte dem sammen. Igjen
må du vente til du høre et
klikk. Det vil fortelle deg at
front stykket er riktig
plassert.

9

Les forlengelsen
Les verdiene på
forlengelsen ved å plassere
den indre spalten mot
indikatorene på den
gjennomsiktige sylinderen.
Denne finner du rett over
base ringen.

10

Øke strekkingen
Flytt forlengelses stengene
framover ved å skyve dem
forsiktig med
tommelfingrene. Flytt
stengene forover med ett
klikk Husk å ikke flytte
lenger enn det siste hullet
på forlengelses stengene.

11

UKE

Langsom oppstart skjema
STREKK-KRAFT

TIMER/DAG

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 Bruke å vedlikeholde Male Edge

Male Edge har et fleksibelt design. Produktet kan manøvreres
opp eller ned. På den måten kan du velge den posisjonen du
finner mest komfortabel. Hvis du ønsker å bruke Male Edge
på dagtid, kan den brukes under løst sittende bokser shorts
og bukser. Den kan også brukes om natten, men det
avhenger av dine søvn vaner. Noen beveger seg mye i søvne,
mens andre ligger stille.
Male Edge har høy kvalitet men lavt vedlikehold. Både Male
Edge og komfort stroppene kan enkelt og trygt vaskes i
oppvaskemaskin. Forsikre seg om at du holder front stykket
og forlengelsesstengene atskilte under rengjøringen.
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