
Instruktions manual for: 
Male Edge Basic, Male Edge Extra & Male Edge Pro 

 
 

   
Modtagelse af Male Edge 

 
 Male Edge leveres til dig 

samlet i en praktisk æske. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fleksibel gummirem 

 
Hvis din penis er mere end  

12.5 cm i slap tilstand, bør du 

flytte gummiremmen som anvist 

på billedet. Hvis din penis er 

mindre end 12,5 cm i 

længden, kan du med fordel 

lade Male Edge forblive i den 

oprindelige position.
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Placering af gummiring  

 
Adskil frontstykket fra 

forlænger-stængerne og 

placer bundstykket ved roden 

af din penis. Lad den blive 

sådan under de næste trin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilpasning af frontstykket 

 
Gummiremmen placeres og 

fastspændes under glansen. 

Gummiremmen bæres uden 

på forhuden, eller - hvis dette 

er mere behagelig for dig - 

med forhuden tilbagetrukket. 

Hvis du er omskåret, sættes 

gummiringen blot lige under 

glansen. 

 

3 

4 



Juster stængerne 

 
Drej forlænger-stængerne med 
uret en kvart omgang og træk 
dem udad til den ønskede 
længde. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastgør stængerne 

 
Når du er tilfreds med 

længden og strækket fra 

forlænger-stængerne, drejes 

de tilbage mod uret igen.  

Når du hører et "dobbelt klik" 

er indstillingen låst.
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Må ikke 

overstrækkes 

 
Sørg for at stængerne ikke 

trækkes længere ud end til 

det sidste sæt huller.  

Hvis det alligevel skulle 

ske, så trykker du blot 

dobbelt-splitterne sammen 

og skubber dem tilbage på 

plads igen. 

 
 
 
 
 

Fastgørelse til 

frontstykket 

 
Når forlænger-stængerne 

synes at være i den rigtige 

position for dig, skubber du 

dem forsigtigt tilbage mod 

frontstykket.  

Med et ”klik” trykkes de atter 

sammen (se fig. 2).
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Aflæsning af strækket 

 
Aflæsning af strækkets 

intensitet gøres på de 

gennemsigtige cylindere, 

placeret mellem forlænger-

stængerne og bundstykket. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Forøgelse af strækket 

 
Forøg længden på 

stængerne ved forsigtigt at 

skubbe dem med 

tommelfingrene.  

Forlæng altid kun med et 

enkelt ”klik” ad gangen og 

husk ikke at strække 

længere end til sidste hul 

på stangen.  
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11 Skema for opstart 
 

Uge Stræk/belastning Timer/pr. 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 Anvendelse og vedligeholdelse af Male Edge 

 
Male Edge er designet til at være fleksibel. Den kan manøvreres op og ned, så 

du herved kan vælge den mest behagelige position for dig. Hvis du ønsker 

at benytte Male Edge i løbet af dagen, kan den bæres under løstsiddende 

boxershorts og/eller bukser.  

Den kan også benyttes om natten. Du skal dog være opmærksom på, at 

den ved urolig søvn kan falde af. Sker dette, påsættes den blot igen. 

Male Edge er af høj kvalitet og kræver lav vedligeholdelse.  

Det kan nemt og sikkert vaskes i hånden såvel opvaskemaskine. Sørg blot 

for under rengøringen at holde forlænger-stængerne adskilt fra 

frontstykket/gummiremmen (Se fig. 3). 
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