
Male Edge jest dostarczany w 
całości (złożony).

Jeżeli długość Twojego rozcią-
gniętego penisa w stanie spo-
czynku ma więcej niż 12,5cm, 
powinieneś obrócić przednią 
część/gumowy pasek w ten 
oto sposób. Jeżeli długość 
Twojego penisa ma mniej niż 
12,5cm, przednia część może 
pozostać w pierwotnym miej-
scu.

Male Edge Basic, Male Edge Extra i Male Edge Pro



Oddziel przednią część od 
prętów. Nałóż ostrożnie pier-
ścień na podstawę swojego 
penisa i pozostaw go tam.

Umieść pasek za żołędzią i za-
ciśnij go. Jeżeli jesteś nieobrze-
zany, możesz nosić pasek na 
końcu napletka lub pod, tak 
jak będzie Ci wygodniej.



Obróć pręty zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara o ćwierć 
obrotu i wysuń je na zewnątrz 
aż do uzyskania odpowiedniej 
długości.

Kiedy długość prętów jest już 
dopasowana, obróć je w kie-
runku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara aż usłyszysz 
”podwójne kliknięcie”.



Upewnij się, że boczne pręty są 
wysunięte maksymalnie na 
długość ostatniej pary dziurek. 
Jeżeli pręty wypadają i odcze-
piają się, wystarczy ścisnąć po-
dwójne wypustki i z powrotem 
wsunąć pręty w ten oto 
sposób.

Kiedy pręty są ustawione na 
odpowiednią dla Ciebie dłu-
gość, przesuń je z powrotem 
delikatnie w kierunku Twojego 
ciała. Musisz teraz przymoco-
wać przednią część do prętów 
wydłużających popychając i 
dociskając je do siebie. Na-
stępnie poczekaj aż usłyszysz 
kliknięcie, które będzie ozna-
czało, że przednia część jest 
dobrze zamocowana.



Sprawdź jaka jest trakcja usta-
wiając równo wewnętrzny pręt 
ze wskaźnikami na przezroczy-
stym cylindrze, który znajduje 
się tuż nad pierścieniem nasa-
dowym.

Za pomocą kciuków przesuń 
delikatnie do przodu pręty wy-
dłużające o jedno kliknięcie. 
Pamiętaj, aby nie wyjść za 
ostatnią dziurkę znajdującą się 
na prętach wydłużających.



Dzięki temu, że urządzenie Male Edge jest elastyczne może ruszać się w górę 
lub w dół wybierając najwygodniejsze dla Ciebie ułożenie. Jeżeli chcesz 
nosić Male Edge w ciągu dnia, możesz zakładać je pod luźne bokserki i 
spodnie. Możesz również zakładać Male Edge na noc, ale wówczas jego 
działanie będzie uzależnione od Twoich przyzwyczajeń, ponieważ niektórzy 
mężczyźni zmieniają pozycje do spania, a inni leżą spokojnie.  

Male Edge to produkt wysokiej jakości, ale dbanie o niego nie wymaga zbyt 
wiele czasu i wysiłku. Zarówno Male Edge jak i gumowy pasek mogą być 
łatwo i bezpiecznie myte w zmywarce do naczyń. Upewnij się tylko czy 
przednia część i pręty wydłużające są oddzielone podczas mycia.


