
Döner ventili saat yönünün tersine
döndürün ve kapatın.

3–4 damla ProMaster sıvısını
lateks parçanın iç tarafına sürün ve dağıtın.

Birkaç damla ProMaster sıvısını penis 
başına sürün ve dağıtın.

• Penis başı bölmesi ve el pompasını
 karşılıklı döndürün
•  El pompasını azami seviyede bastırın.
•  Penis başını yumuşak bir şekilde 
 penis bölmesine karşı bastırın.

• El pompasını tamamen bastırın.
•  El pompasını basılı tutun (Plastik 
 üzerindeki işaret yukarı bakar) ve 
 kapalı olan döner ventil üzerine 
 takın.

Elinizi yavaşca açın. Bu durumda penis
başı, oluşan vakum nedeniyle penis başı
bölmesine emilir.
TÜYO: Penis başı komple bölme içine 
emilmediğinde:
•  El pompasını geri döndürün ve çıkarın
•  yeniden bastırın
•  tekrar takın ve döndürün
•  yeniden bırakın.

•  Penis genleştirin
•  penis başı bölmesinin dar parçasını
 tutma elemanı içine bastırın.
•  Bırakın.
Çekme kuvvetini yaylı terazi ile kontrol 
edin: 
•  Her bir işaret yaklaşık 230 grama denk 
 gelir. 
•  Çekme kuvvetini azaltmak için daha 
 kısa çubuklar kullanın.  
•  Çekme kuvvetini artırmak için daha 
 uzun çubuklar veya vidalı cıvatalar 
 kullanın.

Takılmış olan penis başı
bölmesini çubuk 
mekanizması içine itin.

Uzatma çubuklarını 
ayarlayın Çubuk 
uzunluğu genleşmiş 
penis uzunluğu + 1,5 cm 
olacak şekildedir.

El pompasını saat yönünün
Tersine döndürün ve çıkarın.
Döner ventili kapalı tutun.

Yeşil:  „Küçük penis başı“
Sarı:  „Normal penis başı“
Mavi:  „Büyük penis başı“

Döner ventili saat yönünün 
tersine döndürün ve kapatın.
Yeşil:  „Küçük penis başı“
Sarı:  „Normal penis başı“
Mavi:  „Büyük penis başı“

3–4 damla ProMaster sıvısını
lateks parçanın iç tarafına 
sürün ve dağıtın.

Birkaç damla ProMaster 
sıvısını penis başına sürün ve 
dağıtın.

• El pompasını tamamen 
 bastırın.
•  El pompasını basılı tutun 
 (Plastik üzerindeki işaret 
 yukarı bakar) ve kapalı olan 
 döner ventil üzerine takın.

• Penis başı bölmesi ve el 
 pompasını karşılıklı 
 döndürün
•  El pompasını azami seviyede 
 bastırın.
•  Penis başını yumuşak bir 
 şekilde penis bölmesine 
 karşı bastırın.

Elinizi yavaşca açın. 
Bu durumda penis
başı, oluşan vakum nedeniyle 
penis başı bölmesine emilir.
TÜYO: Penis başı komple
bölme içine emilmediğinde:
•  El pompasını geri döndürün  
 ve çıkarın
•  yeniden bastırın
•  tekrar takın ve döndürün
•  yeniden bırakın.

El pompasını saat yönünün
Tersine döndürün ve çıkarın.
Döner ventili kapalı tutun.

• Kayışı kullanıcının boyuna 
 göre ayarlama.
•  Penis üzerindeki çekme
 kuvvetini azaltmak için
 kayışı uzatın
•  Penis üzerindeki çekme
 kuvvetini yükseltmek için
 kayışı kısaltın.

• Metal bağlantı parçasını 
 penis başı bölmesinin dar 
 parçası içine klipsleyin.
•  Kayıştan çekerek bağlantıyı
 sıkın.

• Kayışı sırt ve baldırın
 etrafından geçirin.
•  Kayışı halkaya veya direkt 
 olarak kayışa klipsleyin.

• Penisi belin soluna
 veya sağına bakacak şekilde
 pozisyonlayın.

• Penisi yukarı doğru getirin.
•  Kayışı omuz üzerinden
 geçirin ve takın.

Kayışı klips ile bir halkaya 
klipsleyin.

Kayışın boş ucunu penise 
bağlı olan kayış parçası 
etrafına dolayın.

• Sandalye üzerine oturun.
•  Kayışı baldırınızın altından
 geçirerek takın.

• Kayışı omuz üzerinden
 çapraz şekilde takın.
•  Kayışı pantolona klipsleyin.
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ADIM ADIM ÖZET KILAVUZ
Çubuk ekspander sistemi

ADIM ADIM ÖZET KILAVUZ
Kayış ekspander sistemi


