BIGG - MASTER

PMP - 002

PMP - 003

PMP - 001

URZĄDZENIE REHABILITACYJNE

BIGG MASTER
PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent urządzenia rehabilitacyjnego
AKSEL
PL 05-800 Pruszków
ul. Guzikowa 28
peni@aksel-gmbh.com.pl

2

KURZANLEITUNG

NOTATKI:

PL

3

Dziękujemy za podjęcie decyzji o zakupie Bigg Master.
Wyprodukowano w całości w Polsce.
Instrukcja pomoże Ci poprawić kształt Twojego penisa.
Funkcja
W połączeniu ze specjalnie przystosowanymi częściami, prętów, szelek i
pasów do naciągu pozwala na trening penisa w różny sposób.
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W ramach leczenia i wydłużania, fizjologicznie skuteczne siły ciągnące
odnoszą się do całego penisa. Podobnego do treningu siłowego,
wspomniane wyżej wyniki w tkankach komórek są coraz bardziej
wydajne (poprawa libido) oraz w nowych tkankach powstających
podczas kształtowania, sposobu (wydłużenia, pogrubiania i prostowania
penisa).
Bigg Master zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, komfort i
higienę podczas noszenia.
Szereg unikalnych i innowacyjnych cech konstrukcyjnych pozwala na
wydłużenie okresów stosowania, a tym samym najlepszego leczenia.
Części składowe są na nowo opracowane, a dyskretne zastosowanie i
montaż przyrządu, zapewniają prostą obsługę w długim czasie
użytkowania.
Bigg Master jest praktycznie nie zauważalny podczas noszenia.
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Zanim zaczniesz

KURZANLEITUNG

Przed rozpoczęciem użytkowania proszę dokładnie
przeczytać ten instrukcję obsługi.
Instrukcja zapewnia szczegółowy opis krok po kroku z
montażem, eksploatacją i sposobem czyszczenia.
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Ponadto dowiesz się wszystkiego na temat
funkcjonalności tego urządzenia.
Dalsze informacje, aktualizacje, akcesoria, części
zamienne i eksploatacyjne, a także pytania i odpowiedzi
otrzymasz pisząc pod adres:
peni@aksel-gmbh.com.pl
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Podręcznik
Urządzenie rehabilitacyjne
Ważne cechy produktu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fizjologiczno-anatomiczne zastosowanie funkcjonalnego urządzenia
zastosowanie do połączenia próżni, przyczepności i dopasowanie (!)
opcjonalnie stosowane z olejkiem do smarowania (!)
dostosowuje się do kształtu penisa bez uciskania
dla każdego rozmiaru penisa, odpowiedniego do obrzezanych i nieobrzezanych mężczyzn
ochrona napletka i limfy
można nosić z paskiem lub z prętami
bezwzględnie wygodne
może być noszone bez pompki, prosta obsługa
łatwa procedura oczyszczająca, idealna higiena dzięki lateksowej hermetyzacji punktów kontaktowych

Obszary zastosowań - Przegląd
Pola plastikowe, aplikacja kosmetyczna
•
•
•
•
•

powiększenie penisa / wydłużenie penisa
zgrubienie penis (rozszerzenie obwodu prącia)
prostowanie penisa
rozszerzenie i kształtowanie żołądzia prącia
ogólna poprawa libido

Obszary zastosowania terapeutycznego
• w przypadku choroby Peyroniego, Induratio penisa plastica (IPP, wyczuwalne stwardnienie w penisa)
• w przypadku reakcji (cofania / skracania) prącia (np po usunięciu prostaty, u starszych mężczyzn na podstawie
zmniejszenie aktywności seksualnej i regulacji hormonalnej, w przypadku nadwagi)
• w przypadku Ejaculatio praecox (przedwczesny wytrysk)
• w celu poprawy zdolności erekcji i twardości erekcji

Znane zagrożenia i skutki uboczne
Jeśli Bigg Master jest prawidłowo stosowany, mechaniczne działania mogą spowodować wzrost przepływu krwi, a tym
samym niewielkie zaczerwienienie żołędzia, w którym to szybko ustępuje po usunięciu urządzenia.
W oparciu o wysoki poziom komfortu, większe siły ciągnące niż zalecane 200 - 1100 g mogą być przenoszone łatwo na
żołądź. W wyniku przeciążenia siły ciągnącej może nastąpić tymczasowe opuchnięcie żołędzia i / lub częściowo
zabarwieniu białawym, po czym same zwykle ustępują znacznie po już kilku minutach.
W przypadku niewłaściwego stosowania ciągnące siły przekraczające normę mogą prowadzić do powstawania pęcherzy
w żołądziu, które ustępują w ciągu kilku godzin, po usunięciu urządzenia. Niepotrzebnie silne podciśnienie może
powodować obrzęk napletka jeśli jest zasysany częściowo do komory próżniowej. Wszystkie skutki uboczne opisane i
powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania są tymczasowe i zauważalne również z wyprzedzeniem przez swędzenie
lub zaognienie.
Tak więc, urządzenie powinno być usunięte, w przypadku zauważenia objawów i powinno być
ponownie prawidłowo zastosowane zgodnie z instrukcją po zmniejszeniu się objawów i zastosowania
mniejszej siły ciągnięcia.
Kiedy urządzenie nie powinno być stosowane ?
W przypadku problemów żylnych lub słabości tkanki łącznej w obrębie penisa lub innych kwestii, jak
odniesieniu do penisa lub cewki moczowej należy skonsultować się z lekarzem, urologiem.
W celu zapewnienia naturalnego odczucia ciała i bólu podczas aplikacji, ze względów bezpieczeństwa urządzenia nie
należy stosować w następujących przypadkach:
•
•
•
•
•

pod wpływem alkoholu
pod wpływem narkotyków
pod wpływem środków uspokajających
pod wpływem narkotyków lub leków nasennych i obniżenia świadomości bólu
w przypadku uczuleń na lateks.
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Wprowadzenie
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Co to jest Bigg Master ?
Bigg Master jest anatomicznie ukształtowany w celu dostosowania
połączenia żołędzia prącia. Urządzenie zapewnia fizjologicznie
prawidłowe zamocowanie żołędzia, aby być w stanie wydłużyć
penisa poprzez zastosowania siły ciągnięcia urządzenia.
Produkt jest odpowiednia dla mężczyzn w każdym wieku, dla
nieobrzezanego i obrzezanego penisa i odpowiada każdemu kształtowi
żołędzia, a tym samym wielkości prącia.
Obszary zastosowania i efektów terapii.
W oparciu o wysoki poziom komfortu Bigg Master
delikatne wydłużenie penisa można uzyskać i zauważyć jego seksualnie
inspirujący efekt bezpośrednio po aplikacji.
Mimo, że nie jest jeszcze zauważalne wydłużenie, świadomie po
bardzo krótkim okresie czasu, penis jest stale w podświadomości mózgu w
każdej chwili za pomocą ww.
To biologiczne sprzężenie zwrotne może mieć bardzo pozytywny wpływ na
seksualne odczucia.
W zależności od czasu trwania aplikacji, tymczasowe efekty motywują w
celu osiągnięcia trwałych efektów.
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Jeśli urządzenie stosuje się przez co najmniej trzydzieści minut dziennie:
• • powiększenie penisa i żołądzia w stanie zwiotczenia do maksymalnych
wymiarów naturalnych.
Jeśli stosuje się kilka godzin dziennie przez okres co najmniej
czterech tygodni:
• powiększenie penisa i żołądzia w ich stanie zwiotczenia
do maksymalnych wymiarów naturalnych trwa kilka godzin
• tymczasowe wymierne i widoczne powiększenie penisa
w stanie zwiotczenia
• poprawić zdolność erekcji w przypadku niewielkiego erective
zaburzenia erekcji
• poprawa w przypadku przedwczesnego wytrysku (Ejaculatiopraecox)
• poprawa seksualnego libido

PL

Jeśli zastosowano kilka godzin dziennie przez okres kilku miesięcy:
• trwałe wydłużenie, pogrubienie i prostowanie
penis w stanie wiotkim i wzniesionym
• Szczególnie na początku stanu nienormalnego wrodzonego z formującą
krzywizną (Induratio penis plastica, IPP),
• Krzywizny prącia można przeciwdziałać. Zaawansowane IPP mogą być
złagodzone.
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Przy zastosowaniu Bigg Master część ciała staje się coraz większa i
zmienia swój kształt, gdy organizm buduje nowe komórki organizmu w
obrębie tego samego.
Jeśli penis ma stać się większy, grubszy lub prostrzy po zakończeniu
procesu wzrostu naturalnego, który następuje w wieku 19 lat, tkanka
mięśniowa sama wymaga długotrwałej stymulacji,
która pobudza do dalszego wzrostu komórek naprawczych.

PL

W tym Bigg Master pobudza penisa poprzez siłę ciągnienia.
Zabieg jest rewitalizacją wydłużenia tkanki prącia, który jest zdolny do
poprawy erekcji.
Siła i libido i może być pomocne z terapeutycznego punktu widzenia.
Zasada stymulacji za pomocą wydłużania część ciała jest
wykorzystywana w dziedzinie ofthe-ortopedii i chirurgii, a środki
zwiększające objętość są używane w medycynie na przykład wydłużenia
kości.
Specyfika Bigg Master
Penis jest elastycznym organem bez trwałej struktury kości mający
najbardziej różne rozmiary i twardości, w zależności od warunków
przepływu krwi.
Z tego powodu penis na przykład jest często znacznie mniejszy i miększy
podczas kąpieli w zimnym morzu, w porównaniu do stanu erective.
W oparciu o wyżej wymienione powody jest to bardzo trudne zadanie,
aby poprawić penisa w sposób, by funkcje fizjologiczne, takie jak
przepływ krwi lub czułość były utrzymywane.
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Konstrukcja Bigg Master uwzględnia anatomiczną
budowę penisa.
W ten sposób, Bigg Master jest idealny do wydłużenia poprzez
równomierne ciągnięcie penisa na całej jej długości. Bigg Master może być
używany natychmiast po operacji na penisie w celu zapobiegania bliznom
(np korekcji z Induratio penisa plastica) jak i również na bardzo krótkie
penisy.
Bigg Master dopasowuje się samoczynnie do kształtu i rozmiaru
żołądzia, niezależne od erective a nie żołądzia do systemu. Podczas aplikacji
penis żołądzia może się powiększyć lub staje się mniejszy. Moduł utrwalania
dostosowuje się do dowolnej ilość cykli montażowych z zachowaniem jego
pełnej funkcjonalności.
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[!] Techniki mocowania na podstawie ściskania, tarcia lub usztywnienia
(Tak zwane "połączenie cierne") nie są używane w tej zaprojektowanej
koncepcji.
Wynik
Bigg Master utrzymuje penisa w wydłużonej pozycji w absolutnie
niezawodny sposób, nawet jeśli same nie mogą już być ustalone
i wymyka się na ze względu na pot lub olejek.
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Bigg Master łączy w sobie następujące fizyczne siły:
1. Skuteczne blokowanie fit - Zasada hak holowniczy
Dopasowany uchwyt jest najbardziej stabilny mechanicznie i mocny.
Dopasowanie uchwytu łączy ciało w nieodłączny sposób, siła jest
przenoszona niemal bez straty.
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Lateksowa membrana automatycznie dostosowuje się do kształtu żołądzia,
ma grubość tylko 0,3 mm.
Wprowadzany do komory żołądź do Bigg Master zostaje w
nierozerwalny sposób - bez ucisku i otarcia. Przy tym membrana
rozciągnięta na zasadzie podciśnienia zachowuje kształtu żołądzia nawet
jeśli siła ciągnąca jest zastosowana.
Wewnętrzny kontur komory żołądzia jest dostosowany do kształtu
żołędzia i przyczynia się do tego, że sam nie może się wyślizgnąć z
urządzenia. W celu dalszego dostosowania kształtu obwodu penisa można
zastosować adapter (pierścień) włożony do otworu. W ten sposób
urządzenie może być dostosowane w możliwie najlepszy sposób dla
każdego człowieka.
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Za pomocą wyżej wymienionych, membrany i żołądzia komora trzyma się
bezpiecznie z Bigg Master.
Ten uchwyt jest utrzymywany za pomocą adaptacyjnej przepony, nawet
jeśli żołądź się powiększa lub zmniejsza w czasie aplikacji.
Bigg Master może być noszony bez znacznego stosowania nacisku na
żołądź.
2. Przyczepność - zasada klejącą jak krem na sztuczne zęby
Siła przyczepności wynika z głębokiego, anatomicznego
kształtu i powierzchni kontaktu membrany.
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3. Próżniowe, które mogą być dozowane - zasada przyssawka
Delikatne podciśnienie w Bigg Master jest przeznaczone przede wszystkim
do zastosowanie membrany wokół adaptacyjnego żołądzia dostosowany
anatomicznie w spójny sposób, a tym samym do przytrzymania w
odpowiedniej stabilnej pozycji.
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Dzięki próżni mając tylko pośredni wpływ na żołądź,
pęcherzyki, obrzęki limfatyczne, lub zdolnościami z tkanki
tlenu (hipoksja) są zabezpieczone w sposób efektywny.
Ponadto, jak żołądź nie musi być dociśnięta ściany wewnętrznej komory
utworzonej za pomocą pompki próżniowej.
Próżnia wewnątrz Bigg Master ostatecznie jest tak niska jak to możliwe,
może być dozowana do każdego rozmiaru żołądzia.
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Instrukcja użytkowania Bigg Master

KURZANLEITUNG

Aby móc korzystać z nowego systemu Bigg Master
w sposób idealny, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
W zależności od tego, czy chcesz korzystać z Bigg Master jako
metalowych prętów dystansowych lub systemu szelek, proszę czytać
odpowiednie rozdziały.
Należy również przestrzegać wskazówek oznaczonych specjalnie.

PL

Można znaleźć więcej informacji pisząc do nas.
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Przegląd systemu Big Master (system podstawowy)
PMP – 001
1.2

2

4

3

1

1.3
5
4

6
1.4
2
1

Kpl komora na żołądź

1.2

PMP - 001
1.1 Anatomiczna komora żołądzia

EPMP - 001
Anatomiczny kształt wydrążenia
komory podłączania żołądzia
Membrana przylegania (4), za pomocą
próżni. Na podstawie nachylonego
otworu, wrażliwy napletek wędzidełka
pozostaną poza strefą podciśnienia.

18

1.3

Łącznik z rowkiem do
mocowania elementów
lateksowych (3 i 4).
Głowica zaczepowa

Łączy komorę żołądzia (1,1)
z uchwytem prętów ciągnących
(nie pokazaną).
Zawór
1.4

Pierścień do śluzy
EPMP - 002
Dla łatwiejszego wkładania
żołądzia do śluzy (3).
2

(nie widoczny)

Z gwintem na standardowy zawór
obrotowy (6), a przewód obrotowy
Zawór (8.1).

3

Śluza z miękkiego lateksu

VPMP - 001 (zestaw)
Zapobiega przenikaniu powietrza
pomiędzy membraną żołądzia (4).

8

8.2

7

9
8.4

8.2
8

8.4
9

7.1
7.1
8.3

Anatomiczne adaptacje

4 przyczepności membrany

z miękkiego lateksu
VPMP - 001 (zestaw)
Dostosowuje się do kształtu i
rozmiaru żołądzia w fizjologicznie
elastyczny sposób i przesyła
siłę ciągnącą do prącia.

5
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8.1

Podzielony Adapter (dwa rozmiary)

EPMP - 004
Dla optymalnej adaptacji komory
żołądzia (1.1), do mniejszej średnicy
penisa. Zwalnia się automatycznie
po usunięciu Bigg Master

Standardowy zawór obrotowy
EPMP - 003 I
Nie przepuszcza powietrza, jeśli
wkręca się w dół (w lewo)
6

Zastosowanie systemu
7 pompki
EPMP - 005
Dla ułatwienia stosowania Bigg Master
wytwarza nadciśnienie lub próżnię.
Z adapterem zaworu automatycznego
(7,1) z mechanizmem zamykającym dla
komory żołądzia (1.1).

8 System połączenia wężykiem
ZPMP - 002
Dla zastosowania Bigg Master
zgodnie z zasadą słomki. Z zaworem
do wężyka wtyczki (8.1),
uszczelnienie (8.2), złącze wężyka
(8.3), a rozszerzenie wężyka [8.4].
Mieści się w każdej kieszeni.
Żel silikonowy i pielęgnacja
ZPMP - 001
Ułatwia procedurę składania,
poprawia komfort, i utrzymuje
lateksowe części (3 i 4).
Film przyczepności pomiędzy
odpornym lateksem i żołądzią, w
którym to nie jest zanurzony.
Zastosowanie jest bardzo wydajne.
Nie wywołuje uczuleń.
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KRÓTKA INSTRUKCJA

Montaż Bigg Master
W stanie fabrycznym Bigg Master jest gotowy do działania. Proszę
przestrzegać następujących wskazówek odnośnie wymiany lub
czyszczenia wstępnie zmontowanych części.

PL

Całkowicie zmontowany Bigg Master

Uwaga:
Części lateksowe mogą być uszkodzone przez paznokcie !

20

Paznokcie mogą spowodować
uszkodzenie części lateksowych

KRÓTKA INSTRUKCJA
1. Zamknięcie zaworu
Przykręcić zawór w lewo, całkowicie w kierunku do dołu. Rowki boczne
muszą być zgodne z lamella.
2. [opcjonalnie] - Wstawianie podziału adaptera

Uwaga:
Bigg Master może być ustalony w dowolny sposób do każdego żołędzia,
jednakże dostosowanie przysłony do średnicy penisa za pomocą
Adaptera podziału może dodatkowo zwiększyć komfort noszenia oraz

PL
1. Zamykanie zaworu

ustalania wydajności, szczególnie w przypadku większych sił ciągnących.
W celu wybrania odpowiedniego podziału adaptera, należy przedłużać
penis i pomiar średnicy z samego tyłu żołądzia.
Jeśli penis ma średnicę:
• więcej niż 24 mm: Nie stosuje się adaptera
• od 19 - 24 mm: Stosuje się wąski adapter
• mniej niż 19 mm: Stosuje się szeroki adapter

a) Proszę trzymać komorę żołądzia w kierunku góry
b) Włóż połowę adaptera.
c) Naciśnij drugą połowę adaptera przed pierwszym i naciśnij
zarówno w kierunku ku dołowi do zainstalowania.

2. a - c] Opcjonalnie włóż
adapter podziału
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3. Montaż membrany
a) Proszę trzymać komorę żołądzia z wskazując w górę.
b) Umieścić membranę na komorze za pomocą ruchu obrotowego.

Uwaga :

Membrana powinna być naciągnięta na komorze o średnim napięciu.

Uwaga:

PL Wolny koniec śluzy musi wystawać od strony pierścienia śluzy z
czterech podpórek

Uwaga:

3. a - b] Instalowanie membrany

Instalowanie adapterów są przed mocowaniem membrany.
4. Podłączanie pierścień śluzy i śluzy
a) Za pomocą ruchu obrotowego zamocować jeden koniec do pierścienia z
rowkiem do śluzy [1].
b) Wciśnij drugi koniec przez pierścień śluzy [2].

Uwaga:

Wolny koniec śluzy musi wystawać od strony pierścienia śluzy z czterech
podpórek

4. a - b] Podłączanie pierścień
śluzy i śluzy
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5. Podłączenie do komory żołądzia śluzy za pomocą ruchu obrotowego,
umieścić swobodny koniec śluzy na zgrubieniu membrany nałożonej na
komorę w sposób obwodowy
[!]. Przy wykonywaniu wyżej wymienionych, po raz pierwszy będzie to
wymagać pewnej praktyki.

Uwaga 1:
Koralik śluzy ma być wprowadzone w ciągu (!) rulonik śluzy ma leżeć
równo na membranie, ponieważ zapobiega to powolnemu przenikaniu
powietrza do komory żołądzia podczas stosowania.

Uwaga 2:
Pierścień śluzy powinien wykorzystywać wszystkie cztery dystanse i
delikatnie dociskać do komory żołądzia. Jeśli zachodzi taka potrzeba,
prawidłowe położenie i pierścienia śluzy za pomocą palca ułożyć do otworu.

PL
5. Umieścić część śluzy na części
membrany i naciągnąć ruchem
obrotowym

Uwaga 3:
Całkowicie zainstalowana śluzy musi zostać ułożona symetrycznie w środku
i powinna mieć średnice ok. 12 -15 mm.
Ø 12 –15 mm

Kompletnie zmontowany
Bigg Master
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Zastosowanie Bigg Master do penisa
Przygotowanie do stosowania
Higiena

Uwaga:

oczyścić i odtłuścić penisa. Proszę oczyścić penisa i żołądź przed
każdym użyciem aplikacji wodą i mydłem.
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Uwaga:

U zaawansowanych użytkowników
procedura zakładania trwa łącznie
ok. 30 sekund.

Uwaga:

PL

Aby wstawić żołądź i uzyskać odpowiednią przyczepność zalecamy
używanie specjalnie dostosowanego żelu.
Żel służy do pielęgnacji i jest objęty zakresem dostaw na zamówienie.
(pozycja nr ZPMP – 001). Alternatywnie mżna używać olejków
(najlepiej o średniej lepkości) na bazie silikonu.
[!] Kremy i oleje zawierające tłuszcz mogą powodować uszkodzenia
lateksu.
[!] Ślina może zawierać zakaźne zarazki.
1. Nakładanie żelu
Stosuje się kilka kropli żelu (patrz wyżej) do wewnątrz śluzy, na membranę.
Dla tego, nieznacznie podnieść pierścień śluzy, aby było możliwe zwilżenie
całej powierzchni membrany.
Wnętrze części lateksu mają być pokryte cienką warstwą żelu (!)
Miejsce, obejmujące rowek komory żołądzia musi pozostać suche, ponieważ
części lateksowe mogą się zsunąć !

Uwaga:
Procedura wkładania może być jeszcze ułatwiona, jeśli żołądź jest pokryty
małą ilością żelu.

1. Nakładanie żelu na membranę

KRÓTKA INSTRUKCJA
WSKAZÓWKA:
Przystaw żołądź do jej średniej wielkości
Stymulować penis, w celu powiększenia żołądzia trochę
na wiotkim stanie. Penis nie powinien wypełniać komory zupełnie!

2. Zastosowanie Bigg Master do penisa

PL

Uwaga:

Zawór obrotowy musi być zakręcony! (w lewą stronę)

2.1 Wariant: Zastosowanie pompki

a) Trzymaj Bigg Master w widoku z boku, jak pokazano na rysunku.
Trzymaj pompkę z drugiej strony w taki sposób, że oznaczenia punkt
adaptera zaworu są w kierunku do góry.
b) Ścisnąć pompkę prawie całkowicie.
[!] Trochę powietrza powinny nadal pozostać w pompce!
c) Umieścić adapter zaworu na zawór obrotowy
Bigg Master [1].
d) Natomiast komora żołądzia przekręć o ćwierć obrotu w prawo zgodnie
z ruchem wskazówek zegara [2].
e) Następnie naciśnij pompkę, w celu utworzenia łuku na membranie
lekko na zewnątrz.
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[!] Dla nieobrzezanych penisa (z napletka)
Odciągnąć napletek.

PL

f) Delikatnie (!) naciśnij żołądź do otworu śluzy.
g) Powoli wypuścić pompkę i włożyć do komory żołądzia żołądź
w celu zassania. Zajmie to między trzy do dziesięciu sekund. W ten
sposób powietrze nie powinno wnikać między żołądź i przeponę, jeśli to
możliwe. Gdy pompka jest pełna, osiągnęła wielkość zwolnienia, należy
poczekać kilka sekund jak system będzie nadal ssać powietrze.

Uwaga:

W przypadku gdyby żołądź nie został zassany do komory żołądzia
całkowicie, ponownie należy powtórzyć procedurę.

2. f - g) Powoli wypuścić pompkę i
włożyć do komory żołądzia żołądź
w celu zassania.

h) Obróć pompkę w przeciwnym kierunku i ją usuń.
Jeśli system nie jest trwale nieprzepuszczalny dla powietrza za pomocą
wyżej wymienionych, zacisnąć zawór obrotowy
nieco bardziej (w lewo)

2. h) Obróć pompkę w
przeciwnym kierunku i ją usuń
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Po włożeniu żołądź w Bigg Master na stronie 29.
2.2 Wariant: Aplikacja w systemie - Wężyk
1. Przygotowanie do aplikacji
a) wyciągnąć wtyczkę z zaworu zamykającego wąż.
b) włóż złącze węży do węża zaworu [1].

1. a) Zdjąć korek zamykający

PL

c) przykręcić zawór węża w kierunku ku dołowi [2].(w lewo)

1. b - c) Zatkać przewód
przedłużający do zaworu wężyka,
wężyk z nakrętką przykręcić zawór na
komorę żołędzi (w lewą stronę)
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2. Zastosowanie w systemie aplikacji wężyk
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a) Włożyć wężyk przedłużający do ust tak jak słomkę.
b) dmuchnąć małą ilość powietrza do wężyka, w celu wypchnięcia
membrany lekko na zewnątrz.

PL

Ważne w razie problemów:
Jeśli nie jesteś w stanie dmuchać w ani ssać powietrza, należy otworzyć
Zawór o kilka milimetrów, obracając dokładnie do momentu aż będzie
to możliwe.

Uwaga:

[!] Dla nieobrzezanych penisa (z napletka)

2. a - b) dmuchnąć małą ilość
powietrza do wężyka, w celu
wypchnięcia membrany lekko na
zewnątrz.

Odciągnąć napletek.

c) Delikatnie (!) naciśnij żołądź do otworu śluzy.
d) dmuchnąć w wężyk powoli i mocno kilka razy i wstawić żołądź całkowicie do
komory żołądzia, przez ssanie. W ten sposób powietrze nie powinno wnikać
pomiędzy żołądź i membrany, jeśli jest to możliwe.

Uwaga:
Podczas przerw w oddychaniu naciśnij językiem otwór węża,
tak że powietrze może przepływać z powrotem!
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2. c - d) wstawić żołądź całkowicie
do komory żołądzia, przez ssanie.
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e) Mocno ścisnąć zawór wężyka [1],
odłączyć rozszerzenie wężyka i podłączyć wtyczkę do zaworu
uszczelniającego z wężem [2].
Proszę dokonać kontroli "Po włożeniu żołądź w Bigg Master na
stronie 29.
Oczyszczanie systemu aplikacji węża.
Jeśli to konieczne, można oczyścić za pomocą środka dezynfekującego
lub gorącej wody i małej ilość detergentu.
Po włożeniu żołędzia do Bigg Master powoli i dobitnie naciągnąć
komorę żołądzia.
Żołądź ma pozostać na komorze żołądzia, w pełnym zakresie
(w stosownych przypadkach podnieść pierścień śluzy dla celów
kontroli wzrokowej).

PL
2. e) ścisnąć zawór wężyka, zdjąć
wężyk przedłużający, i włożyć wtyczkę
uszczelniającą

[!] Dla nieobrzezanych penisa (z napletka)
Jeśli napletek jest również zasysany do komory żołądzia, należy
wyciągnąć napletka ponownie.
W tym celu, na krótko otworzyć zawór do minimalnego zakresu w celu
usunięcia komory próżniowej.
Jeśli żołądź wymyka się z komory żołądzia częściowo za pomocą wyżej
wymienionych, zapraszamy do ponownego usunięcia powietrza przez
pompowanie (patrz strona 26, odpowiednio, 28).
Pociągnij powoli by sprawdzić
mocowanie komory żołądzia
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[!] Teraz możesz podłączyć Bigg Master do szelek naciągowych
(patrz strona 34) lub urządzenie z prętami dystansowymi
(patrz strona 46, 47).

Zdejmowanie Bigg Master
PL

Otworzyć zawór co najmniej o pół obrotu(w prawo).
Zazwyczaj Bigg Master sam zejdzie z żołądzia.
Jeśli nie zsunie się w czasie krótszym niż jedna minuta
można usunąć używając niewielkiej siły.

Zdejmowanie przez otwarcie
zaworu

Wyciągnij wtyczkę z wężyka w celu
zdjęcia urządzenia
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Czyszczenie Bigg Master

Ze względów higienicznych należy oczyścić Bigg Master zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
1. Odpowiednie środki myjące i metody
Proszę używać do oczyszczania, odkażania i środków do pielęgnacji
dostosowane do Bigg Master.

Proszę używać specjalnych
środków zamiast mydła !

PL

Alternatywnie, można oczyścić części przy użyciu detergentu i wody.
Proszę nie używać żadnego mydła, środków czystości, lub podobnych,
ponieważ mogą uszkodzić lateks.
Części plastikowe Bigg Master nie mające bezpośredniego kontaktu z
penisem, to wystarczy użyć obojętny detergent i wodę, wszystkie części
mogą zostać zanurzone całkowicie w taki sam sposób.
Wysokie temperatury (lub urządzenia do dezynfekcji termicznej)
mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i komponentów.

Nie podgrzewaj urządzenia lub ich
części !

2. Szybkie procedury pośredniego oczyszczania
Po przerwaniu systemu wydłużania w krótkich okresach czasu
(np oddawania moczu) można wytrzeć wilgoć z lateksu
za pomocą papierowego ręcznika.
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3. Oczyszczanie raz dziennie podczas aplikacji
3.1 Oczyszczanie poprzez zastąpienie części lateksowej
Procedura oczyszczania układu zalecana jest codzienna wymiana
wszystkich części lateksu Bigg Master (patrz strona 20 i nast.).

PL

3.2 Czyszczenie bez demontażu części lateksowej
Jeśli żel i pielęgnacja (pozycja nr ZPMP - 001 jest traktowany i
używany ostrożnie, można użyć zainstalowanych części lateksu
do 10 dni dłużej.
W ten sposób minimalizuje się koszty zastosowania.
Proszę oczyścić zainstalowane części lateksu jak następuje na co
dzień:

3.2 a - f) Proste oczyszczanie
wodą z detergentem membrany

a) Odessać powietrze za pomocą pompki (patrz strona 25)
lub system aplikacji wężyka (patrz strona 27), tak aby Membrana zetknie się
z wewnętrzną ścianką komory żołądzia.
b) Napełnić komorę żołądzia z detergentem i wodą lub przez zanurzenie
całkowicie do wody z detergentem.
c) Za pomocą palca wytrzeć wewnętrzną ścianę komory żołądzia
kilka razy.
d) W celu oczyszczenia śluzę, pociągnij w przód iw tył palcem
kilka razy.
e) Opróżnić komorę żołądzia.
f) Za pomocą czystej wody opłukać.
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Paznokcie mogą spowodować
uszkodzenia elementów lateksowych !
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4. Suszenie bez demontażu części lateksowych
a) Napełnić komorę żołądzia miękkim ręcznikiem papierowym i
wyciągnąć.
b) Otworzyć zawór, aby usunąć podciśnienie z membrany.

Czysty Bigg Master jest gotowy do ponownego użycia.

PL
4. a - b) Suszenie części lateksowych
miękką chusteczką
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Bigg Master z naciągiem szelkowym

System szelek został opracowany specjalnie dla używania razem
z Bigg Master i pozwala na wszechstronne naciągnie penisa w celu
wydłużenia.
System naciągania szelkowego może być noszony w najbardziej różne
sposoby, na przykład podobne do zawieszeniu jako pas na ramię, albo w
pasie biodrowym, a nawet za kolano.

PL

Każda technika z wymienionych powyżej ma swoje zalety, które zostały
opisane bardziej szczegółowo w zastosowaniu.
System szelek Bigg Master może być noszony niepostrzegalnie pod
normalną odzieżą, w pasie biodrowym nawet ze zwykłą bielizną.
System szelek nie ogranicza podczas codziennych zajęć, np. jazda na
rowerze.
System szelek naciągu jest podłączony do żołędzia za pomocą urządzenia
mocującego Bigg Master. Drugi koniec szelek albo jest przymocowany
do korpusu (udo, kolano) lub do odzieży (spodnie) dzięki użyciu zacisku
mocującego w zależności od żądanego wariantu noszenia.
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PRZEWODNIK

Wszechstronne ćwiczenie na
podstawie wszechstronnych
wariantów aplikacji
Każda technika ma swoje zalety.
Dyskretne, elastyczne, praktyczne

Noszenie według wariantu
Bigg Master w pasie
System: szelek na ramię, pas
biodrowy, pas kolano

PL
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Lista części i nazwa części
Bigg Master systemu szelek naciągowych
PMP - 003)

PL
2

1

1

Bigg Master
(system podstawowy)
Art.-Nr. PMP - 001

2

System szelek naciągowych

dla Bigg Master
EPMP - 007
Długość szelek należy dostosować
po obu stronach na regulatorach
(2.3) zaczepy (2.4) i łącznik (2.1)
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umożliwiają podłączenie do
szelek Bigg Master (1)

Szerokość: 4 cm, nastawna
długość: 70 do 140 cm, Poniżej siła
uciągu 1 kg ok. 90 do 240 cm.

Aby dopasować długość
szelek (2.2) do każdego ciała
służą regulatory (2.3), które są
zawsze w zasięgu ręki do wszystkich
metod wydłużania.

PL

Zaczepy 5 pozycyjne
pozwalają na zastosowanie
specjalnych technik
(np. zawinięcie poniżej stawu
kolanowego), bez niepokojących
zmarszczek szelek naciągowych
(2,2).

Mocowanie zaczepu
Dołącz wolny koniec szelek
naciągowych (2,2) do zaczepu w
dowolnej naciągniętej pozycji (2,4),
lub nawet do talii.
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Noszenie na pasie biodrowym
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O tym sposobie:

• siły naciągowe niemal równe we wszystkich pozycjach ciała
• silniejsze siły ciągnącej na jednej stronie penisa
• Korzystne dla korekty krzywizn penisa do stosowania po stronie lewej
lub prawej

PL Sposób zastosowania

[!] Bigg Master powinien być już być dołączony do penisa
(patrz strona 20 i. nast.).
(1) Ustawić regulator szelek od strony głównego zaczepu bezpośrednio
przed pierwszym zaczepem (kółkiem) tak samo na drugim końcu szelek
obok zaczepu żabkowego.

1. Ustaw długość paska
zgodnie z obwodem

(2) Wsunąć wąski segment głowicy złącza Bigg Master do występu z
gniazdem łączącym (1) i wyciągnąć pas (2).
W ten sposób, obie części są połączone.

2. Podłącz szelki do
Bigg Master
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Zastosowanie w pasie biodrowym
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a) Opcjonalnie ułożenie z prawej lub z lewej strony, tak aby Bigg Master
znajdował się powyżej kości biodrowej.
b) ułożenie szelek wokół tyłu
c) ułożenie swobodnie wokół ud oraz z przodu w okolicy pachwiny.
d) zapięcie do szelek wielu pozycji.
e) Za pomocą mocującej klamry do regulacji długości taśmy w taki
sposób, że twój penis jest wydłużony w zauważalny i wygodny sposób, za
pomocą siły ciągnącej szelek (200 -1100 gramów; patrz strona 56 i. nast.).
Można również dostosować uzwojenia wokół uda wymagane w ten sposób.
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a - b) Ułożenie wokół bioder i
pasa tyłu

Uwaga:

Podczas korzystania z tego wariantu powinieneś sobie zmieniać kierunek
naciągu z dnia na dzień. Jeśli chcesz poprawić skrzywienie penisa w
jednym kierunku, można wdrożyć wydłużenie jedynie w kierunku
przeciwnym do krzywizny (np. krzywizna w lewo = stosowania pasa do
prawej).
c - d) Owinąć szelki wokół nogi i
zapiąć za pomocą żabki
e) Regulacja siły uciągu
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Noszenie, wariant szelki na ramię O
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tym wariancie na ramię
• osiowo, symetrycznie wydłużenie w kierunku do góry, podobne
procedury z systemem prętów dystansowych
• siła ciągnięcia zmienia się w zależności od położenia górnego
część korpusu.

PL

• Jeśli penis wystaje ponad pas w kierunku do góry, to pozycja nie
powinna hamować procesu wydłużenia.
• W celu ochrony prywatności należy nosić koszulę na spodnie.

Urządzenie gotowe do stosowania

[!] Bigg Master już może zostać zastosowany do penisa
(patrz strona 20 i nast.).

Uwaga:

Prawidłowo15 cm
Prawidłowo
15 cm

Normalnie, gdy system szelek zastosowany będzie jako pas barkowy, szelki
muszą być zastosowane na stosunkowo krótkiej długości.

Informacje o regulacji

Długość szelek naciągowych jest przystosowana do wzrostu o ok. 175 cm
przy normalnej wadze jeśli jest inaczej, należy dostosować indywidualnie
inaczej. W tym systemie klamra główna ok. 15 centymetrów od naciągu i
zaczepu B kolejne 15 centymetry od ww.
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Wstępnie ustawić długość szelek
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Uwaga:

W tym celu możesz przełożyć zaczepy przez regulatory w dowolne miejsce.
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Możesz przełożyć zaczepy przez
regulatory w dowolne miejsce

Zakładanie szelek na ramię

a) Zapięcie szelek po stronie lewej lub prawej strony pas tylny.
b) Przełożyć wolny koniec szelek ukośnie przez ramię
(czyli wtedy, gdy przyłączony zaczep na przykład do prawego tylnego
boku, ułożenie szelek nad prawym ramieniem do przodu).

a - b) Przypiąć szelki do tylnej
części spodni i przełożyć do przodu
ukośnie przez ramię
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c) Naciśnij wąski segment głowicy złącza Bigg Master do występu z
gniazdem łączącym(1), a naciągniętymi szelkami (2).
W ten sposób, obie części są połączone w odpowiedni sposób
ci) Za pomocą głównej klamry do regulacji długości szelek w taki
sposób, że twój penis jest wydłużony w zauważalny i wygodny sposób,
za pomocą siły ciągnącej szelek (200 -1100 g; patrz strona 56 i nast.).
I zostaje osłonięty za pomocą koszuli.

PL

Uwaga:

c) Połączyć szelki
z Bigg Master

Proszę zauważyć, żeby spodnie były wystarczająco luźne, w celu
aby nie przycisnąć Bigg Master. Jest to szczególnie ważne przy stosowaniu
do talii, jeśli twój penis wystaje nad paskiem.

d) Dostosować siłę ciągnącą regulując
długość szelek i przykryć system
koszulą

42

Uchwyt szelek do kolan
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O tym sposobie mocowania
• osiowo symetryczny wydłużenie w kierunku ku dołowi podobna
procedury z naciągiem prętów dystansowych siła naciągu zmienia się w
zależności od położenia nóg
• dynamiczny (zwiększenie / zmniejszenie) wydłużenie przy każdym
obciążeniu krok = dobre dopełnienie ćwiczenia wydłużenia wariantów

PL

• Jeśli wychodzisz z domu należy nosić spodnie z szerokimi nogawkami

Przygotowane do noszenia
[!] Bigg Master jest już gotowy do użycia (Patrz strona 20 i. Nast.).

Uwaga 1:

Informacje o regulacji długości pasa dotyczy: Wysokość ciała ok. 175 cm w
normalnej wagi, w innym przypadku musi być dostosowane
indywidualnie.

Prawidłowo
10 cm

Uwaga 2:

Nawijanie szelek wokół kolana wymaga trochę prób i doświadczenia.
1. Zaczep główny szelek ok. 10 centymetrów od uchwytu łączącego i
regulatora B, kolejne 10 centymetrów następnych zaczepów.

Prawidłowo 10 cm
1. Wstępnie ustawić
długość szelek
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2. Naciśnij wąski segment głowicy złącza

Bigg Master do występu z gniazdem łączącym(1),
a naciągniętymi szelkami (2).
W ten sposób, obie części są połączone w odpowiedni sposób.

Zastosowanie jako szelki do kolana

PL

a) Ustawić się na krześle tak, że uda i podudzia tworzą kąt prosty.
b) Rozpocząć od przedniej strony, owinąć szelki poniżej rzepki tak by
Wywierany był średniej siły naciąg, a szelki leżały w zakolu kolana.
c) Owiń szelki kolejny raz bezpośrednio pod rzepką.
d) Chwytając z dołu poprowadzić szelki z dołu, w kierunku swobodnego
końca wokół części szelek prowadzących do penisa i owinąć raz lub dwa
razy wokół kolana.

2. Połączyć szelki
z Bigg Master

a - d) Owiń szelki kolejny raz
bezpośrednio pod rzepką.
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e) Zamocować zaczep (żabkę) do jednej z wielu pozycji zaczepów, na
wewnętrznej lub zewnętrznej stronie kolana, jeśli to możliwe.
f) Wstać
g) Użyj regulatora długości szelek w ten sposób, że penis jest wydłużony
zauważalne i wygodny (200 -1100 g; patrz strona 56 i nast.).

PL

Czyszczenie i konserwacja

e) Zamocować zaczep (żabkę) do
jednej z wielu pozycji zaczepów

Jeśli to konieczne, można myć lub prać szelki naciągowe do
temperatury 60 stC.

f - g) Wstać i dostosować długość
szelek naciągowych

W celu uniknięcia uszkodzenia innych części garderoby, zalecamy
pranie szelek naciągowych w sieci pralni.
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Bigg Master w wersji z prętami dystansowymi

W swojej podstawowej konstrukcji od wielu lat sprawdził się z paskami
zaciskowymi.
Precyzyjna obróbka i innowacyjna funkcjonalność zapewnia
długoterminową trwałość, bezpieczeństwo i komfortu obsługi.

PL

System prętów dystansowych w połączeniu z Bigg Master pozwala na
wydłużanie penisa w sposób osiowy i symetryczny bez oparcia daleko od
prącia (miejsca przyłączenia). Siła ciągnąca jest prawie taka sama we
wszystkich pozycjach penisa.

Sprawdzona metoda
naciągu

Stosując urządzenie z wersją z prętami dystansowymi penis może być
wydłużony albo w górę lub ukośnie w dół.
Bigg Master jest dyskretny, nawet w normalnych ubraniach. Tak więc, wiele
działań codziennego życia może być realizowane bez żadnych problemów.
Bigg Master w wersji z prętami dystansowymi pozwala na unikalny sposób
zabiegu: wydłużenie w pozycji fizjologicznej (wzniesiony penis). W tym
przypadku penis może być wydłużony kątowo od korpusu, podobne do
naturalnego wznoszenia.
Ta metoda nie jest dyskretna i możliwa do wykonania w domu (np. podczas
oglądania telewizji).
Aplikacja ta jest idealnym ćwiczeniem z fizjologicznego punktu widzenia.
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Pozwala również na idealne
fizjologiczne wydłużeniu penisa pod
kątem prostym do ciała
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Lista części i nominał części
Bigg Master w wersji z prętami dystansowymi
(PMP - 002)
2

1

PL

4
1

2

Bigg Master w wersji podstawowej

3

PMP - 001
Podstawowa wersja z pierścieniem mocującym

EEK - 003.i

Pierścień mocujący wykonany jest z tworzywa sztucznego z dodatkiem
włókna szklanego, o wysokiej wytrzymałości ukształtowany w płaskiej,
nie łukowej dolnej stronie tak, że wersja z prętami dystansowymi może
być noszone w przekątnej do góry, lub do dołu.
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Kontrola siły naciągu
w położeniu nie naciągniętym widzimy siłę naciągu na nacięciach
tulejki, w momencie naciągania wywierana jest siła naciągu na penis i
można to zaobserwować na 5 stopniowej skali do ok. 1100 gramów.
Większej siły nie zalecamy, ale też jest widoczna na podziałce.

3

Śruba z gwintem służy do dokładnego i ponownego dostosowania
długości pręta i siły ciągnącej wywieranej na penis.
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Złącza obrotowe, (zawiasy obrotowe) zapewniają dowolność
noszenia o 180 stopni w w górę lub w dół, w kierunku do lub od
ciała w prawo i w lewo.
W celu przyłączenia Big Master do prętów dystansowych stosuje
się gniazdo łączące (4).
Do zestawu Bigg Master stosuje się pręty dystansowe (3).
Podstawowe pręty dystansowe
EEK - 004
Stosuje się pary prętów dystansowych z zakresem wymiarowym:
5 mm, 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm.
W każdym zestawie występują 3 x 5 mm, aby dopasować długość
wymaganą z dokładnością do milimetra.
3

Dzięki prętów dystansowych można przedłużać penis do 30 cm.
Gniazdo łączące
EPMP - 006
Bigg Master (1) łączymy z gniazdem łączącym, następnie wciskamy na
pręty dystansowe wcześniej przygotowane na odpowiednią długość razem
z pierścieniem mocującym 2.4, odpowiednio od góry (klip).
4
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Zastosowanie urządzenia
Przygotowanie

[!] Bigg Master już został zamontowany penisa (patrz strona 20 i nast.).

Zamontowanie prętów dystansowych do urządzenia
a) Obróć pierścień podstawowy w sposób: napis "Master" do góry b)

PL

nałożyć gniazdo łączące na pręty dystansowe.
c) Ustawić długość prętów:
Regulowanie ogólnej długości urządzenia (co odpowiada w
przybliżeniu długości penisa plus 1,5 cm).
Pręty dystansowe są przykręcane ze sobą w dowolnej kombinacji
parami.
Wyniki w następujących długościach:
10 cm rozszerzenie (pręty 8 + 2), 12 cm (8 + 4), 14 cm (8 + 6),
16 cm (8 + 2 + 6), 18 cm (8 + 4 + 6), 20 cm (8 + 2 + 4 + 6).

1. a - b) Obróć pierścień podstawowy
w sposób: napis "Master" do góry

1. c) Regulowanie ogólnej długości
urządzenia (co odpowiada w
przybliżeniu długości penisa
plus 1,5 cm)

[!] Pręty dystansowe o wymiarze 5 mm służą w celu dokładnej regulacji
+ 0,5, 1,0 lub 1,5 cm.
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2. Podłączenie do Bigg Master
a) wsunąć penisa wraz z Bigg Master przez pierścień podstawowy
b) naciśnij pręty dystansowe w kierunku ciała, aż do granicy
c) ustawić Bigg Master z penisem w urządzeniu naciągu

PL

d) naciśnij zwężenie w Bigg Master wkładając do wyżłobienia w gnieździe
łączącym
W ten sposób obie części są połączone.

2. a - c) naciśnij pręty
dystansowe w kierunku ciała

2. d) naciśnij zwężenie w
Bigg Master
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3. Regulacja siły ciągnącej
Przykład odczytu naciągu sprężyny:
jeżeli urządzenie na przykład jest w pozycji widocznej tylko 3 kreski z
podziałki na 5 kresek, regulowana siła ciągnąca jest między 450 a 650
gramów.
Jeśli możesz przeczytać tylko ostatnie oznakowanie (kreskę),
to siła ciągnąca jest między 920 a 1100 gram.
W celu zwiększenia wydłużenia prącia, należy przekręcić obie śruby
ustalające jednakowo w prawo w kierunku ruchu wskazówek zegara.
To zwiększa całkowitą długość urządzenia.

230 g

450 g

650 g

920 g 1100 g

3. Dostosować siłę ciągnącą
od 200 do 1100 gramów

W celu zmniejszenia siły naciągu, odkręcić śruby regulacyjne w
przeciwnym kierunku
(w lewo w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara).

Uwaga 1:

Gwintowane śruby muszą być odkręcone, wtedy penis będzie wydłużany o
wybraną długość pręta (patrz strona 49).
W przeciwnym razie, będzie niewystarczająca siła ciągnąca !

Uwaga 2:

Normalnie, siła ciągnąca jest ograniczona automatycznie, gdy urządzenie
jest składane w górę lub w dół z pozycji poziomej.
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Uwaga 3:

Jeśli penis wydłuża się samoczynnie w niedługim czasie po zainstalowaniu
urządzenia (zazwyczaj po 10 - 20 minut), to siła ciągnienia zostaje
zmniejszona, należy ponownie ustawić wcześniejsze siły za pomocą
gwintowanych śrub podstawowego pierścienia!

PL

WSKAZÓWKA:

Wykwalifikowani użytkownicy dostosowują długość prętów
dystansowych w taki sposób, że sprężyna jest wciśnięta prawie w całości
w miarę możliwości. Należy ponownie ustawić wcześniejsze siły za
pomocą gwintowanych śrub podstawowego pierścienia!
(patrz strona 51).

52

KURZANLEITUNG
Czyszczenie i konserwacja
Możesz odtłuścić i oczyścić pręty dystansowe w letniej wodzie i mydłem
lub detergentem.

Proste oczyszczanie urządzenia,
bo nie ulega korozji

Części metalowe są wykonane ze stali nierdzewnej, chromowane, lub
złocone (w zależności od odpowiednich modeli), a tym samym nie ulegają
korozji.
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Instrukcje szkoleniowe Bigg Master
Uwaga:

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać sekcję
"Znane ryzyko i skutki uboczne" na stronie 9,
a także " Kiedy urządzenie nie może być używane? " na stronie 9.
W oparciu o wysoki poziom komfortu, większość użytkowników dostrzega
procedury ćwiczeń i masażu tkanki penisa z Bigg Master, jako bardzo
wygodne i stymulujące jest działanie urządzenia.
Już po bardzo krótkim okresie czasu zapoznania się z urządzeniem życie
może być tak dobre, że ludzie nawet nie czują Bigg Master.
Ma to pozytywny wpływ na ćwiczenia penisa w prawidłowy i skuteczny
sposób, poprzez wydłużenie.
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Czas trwania i częstotliwość stosowania
Ile godzin dziennie powinno się nosić Bigg Master ?

Istnieje prosta zasada: dłuższy i częstsze stymulowanie tkanki penisa z
umiarkowaną siłą ciągnącą daje lepsze wyniki.
Tak więc twoim celem powinno być wydłużanie penisa przez co najmniej
trzy godziny dziennie przy użyciu Bigg Master.
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Osiem do dwunastu godzin codziennego stosowania są idealne w celu
osiągnięcia dobrych wyników. Po trzech godzinach używania należy zrobić
przerwę regeneracyjną na pół godziny. Dłużej można zastosować urządzenie
bez przerw, np w porze nocnej. Jednakże, jak w przypadku każdego innego
ćwiczenia fizjologicznego można zastosować przerwy i fazy ćwiczenia na
przemian, spowoduje to lepsze wyniki niż monotonne stałe obciążenia.
Jaki jest całkowity czas noszenia Bigg Master ?
Jeśli mają Państwo na celu osiągnięcie trwałego wydłużenie penisa,
należy realizować ćwiczenia w okresie sześciu miesięcy lub dłużej, jeśli to
możliwe. Już po upływie kilku tygodni, zauważysz, że penis staje się
odpowiednio dłuższy i grubszy. Jednakże wyniki te są zdecydowane na
podstawie efektów rozciągania Str. 55
Ponieważ każdy człowiek jest inny i tak indywidualnie każdego ciało
inaczej reaguje na terapię stymulację, nie jest to możliwe dokładnie
przewidzieć, jak długo należy stosować urządzenie w danym przypadku w
stosunku do trwałych zmian penisa (wydłużenie, pogrubienie, prostowanie)
Są to indywidualne wyniki. Dotyczy to szczególnie leczenia choroby
Peyroniego, Induratio penis plastica.
Jednak wyniki uzyskuje się po okresie od jednego do trzech miesięcy,
i będzie utrzymywany na stałe.
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Uwaga:
Lepiej trenować dłużej mniejszą siłą
ciągnącą niż trenować krótki czas,
tylko z dużą siłą !

Ustal cel:
co najmniej trzy, idealnie osiem do
dwunastu godzin dziennie

Krótkie okresy stosowania spowoduje
tymczasowe efekty rozciągania, trwałe
rezultaty osiąga się po kilku
miesiącach.

KURZANLEITUNG
Czy dalsze wyniki mogą być osiągalne na przykład po roku lub nawet
dłuższego zastosowania ?
Człowiek różni się od człowieka. Jednak najszybciej
można spodziewać się zwiększenia efektów trakcie pierwszego pół roku
intensywnej aplikacji.
Niezależnie od wyżej wymienionych, Bigg Master można używać jak długo
chcesz.
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Czy przerwy w stosowaniu mogą mieć negatywny wpływ na używanie?
Efekty terapeutyczne osiągane w krótkich okresach aplikacji są
tymczasowe.
Efekty terapii uzyskuje się na podstawie długotrwałego szkolenia i będą
zachowane nawet po przerwaniu stosowania.
W ten sposób należy dążyć do korzystania z urządzenia przez kilka
miesięcy, poprawione wyniki mogą być po zastosowaniu kilkudniowej
przerwy.
Przerwy mogą mieć pozytywny
wpływ na wynik leczenia.

55

Prawidłowa siła ciągnąca
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Podczas aplikacji należy osiągnąć siłę ciągnienia 200 g w górę
do maksymalnie 1100 g przez co najmniej jedną godzinę,
jeżeli nie będzie żadnych problemów lub niewygodne odczucie.
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Następnie można zwiększyć siłę ciągnąca, aż do osiągnięcia maksymalnej
wartości, na których można korzystać z urządzenia na stałe do trzech godzin
bez żadnych problemów.
Wartości pomiędzy 280 i 400 gram, są to dobre wartości dla stałego
ćwiczenia.
Nawet jeśli penis jest cieńszy niż normalnie w stanie wydłużonym w tym
samym ćwiczenie nie tylko spowoduje wydłużenie prącia, ale również
pogrubienie.

Uwaga:
Nawet jeśli penis jest cieńszy niż
normalnie w stanie wydłużonym w
tym samym ćwiczenie nie tylko
spowoduje wydłużenie prącia, ale
również pogrubienie.

Regulacja siły ciągnącej.
Zasadniczo należy używać urządzenia tak, by nie sprawiało bólu,
a było czuć siłę naciągnięcia.
Tą metodę należy stosować intuicyjnie właściwie do swoich możliwości.

Uwaga:

System Bigg Master jest w stanie stosować siły ciągnące do penisa znacznie
przekraczające wartości zalecane i zakres wskazania wagi sprężynowej.
Jednakże, takie duże siły ciągnące niekoniecznie mają pozytywne efekty
i wyniki.
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Uwaga:
Należy również przestrzegać
podanych instrukcji w odniesieniu do
regulacji siły ciągnącej.

Noszenie urządzenie powinno być zawsze
wygodne!

Ważne jest, że postrzegasz aplikację jako wygodne w każdym czasie.
Jeśli czujesz ból lub wystąpienia innych niepożądanych efekty ubocznych,
takie same mogą być przypisane do nadużyć lub przeciążenie.
W takich przypadkach należy zaprzestać korzystania z urządzenia i
poczekać aż do ustąpienia objawów
(patrz "Znane zagrożenia i efekty uboczne" na stronie 9).
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Noszenie urządzenie powinno
zawsze być wygodne - w
przeciwnym wypadku, nadużycia
miały miejsce w większości
przypadków!
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Następnie, nadal trenować z niższą siłą naciągu i powoli przyzwyczaić się
do większych obciążeń.

Noszenie urządzenia podczas snu
Chociaż regularne przerwy przynajmniej co trzy godziny
(patrz strona 54) są korzystne dla ćwiczenia penisa z fizjologicznego
punktu widzenia, można użyć Bigg Master na rozszerzone okresy, jak
również, na przykład podczas snu.
Prosimy o zapoznanie się ze sposobem i urządzenie i regulacji siły
naciągu odpowiednie dla danego przypadku.
Powinieneś także przetestować planowany okres stosowania w czasie
snu przy użyciu odpowiedniej siły ciągnięcia kilka razy w ciągu dnia.
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Bigg Master w połączeniu z innymi metodami
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Chęć przyspieszenia lub poprawy osiągalnych wyników, leczenie
wydłużenie penisa poprzez wdrożenie towarzyszących środków jest
zrozumiałe.
Ocena możliwości wyżej wymienionych:
Tabletki i maści na powiększenie penisa
Fakt, że nie istnieją skuteczne tabletki lub maści skutkujące powiększeniu
penisa, a nawet w sprostowanie krzywizny.
Udowodniono medycznie, hormony nie mają wpływu na wzrost.
Efekty nie są widoczne w żaden sposób na ciałach jamistych prącia pod
względem przyrostu naturalnego, ale na mięśnie.
Wręcz przeciwnie, ludzie starają się zwiększyć ich mięśnie
masy za pomocą środków anabolicznych często cierpią z powodu penisa,
bo staje się mniejszy. Preparaty, które są dostępne wyłącznie na receptę
i mające skutki jak dopalacze potencji w przypadku zaburzenia erekcji nie
powodują penisa coraz większym.
Wdrożenie techniki masażu lub odpowiednie ćwiczenia
same nie prowadzą do coraz większego penisa.
W celu stymulacji wzrostu komórek w obrębie prącia musi być
stymulowane przez znacznie dłuższy okres czasu niż to jest możliwe
za pomocą masażu.
Tak więc, Bigg Master powinien być noszony kilka godzin dziennie, aby
osiągnąć widoczne rezultaty.
Jednak stałe, masaże mają pozytywny wpływ na przepływ krwi w penisie,
które mogą mieć pozytywny wpływ na budowę.
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Bigg Master jest wystarczający.
Dodatkowe środki rzadko mają sens
i są niepotrzebne.

KURZANLEITUNG
Zatem stosowanie Bigg Master razem z masażem są godne polecenia - tak
samo dotyczy to aktywnych czynności seksualnych, bez których penis może
również się zmniejszać na podstawie braku długotrwałego intensywnego
przepływu krwi.
Pompy próżniowe / pompy hydrauliczne
Pompy próżniowe nie mogą być nadużywane (kilka godzin) na ćwiczenia,
w celu wywarcia impulsu wzrostu na penisie.
Jednakże dodatkowo za pomocą pompy próżniowej w ramach
wydłużenia leczenie może być korzystne w odniesieniu do wspierania
powstawania komórek w prącia poprzez intensywny przepływ krwi, a tym
samym dostarczanie tlenu.

PL

Moc wsparcia
Efekty mogą być zwiększone dzięki podwójnej terapii.
W ten sposób, z użyciem pompy dodatkowo raz dziennie przez kilka minut
jest godne polecenia.
Suplementy diety, żywienie
Dobrze zbilansowana dieta i ćwiczenia, odpowiednio stosowany sport daje
dobre samopoczucie fizyczne i wspiera zarówno libido i potencję.
O ile nie wynikają one w diagnosable niedożywienia, diety
suplementy, preparaty witaminowe, mineralne, w zasadzie
są zbędne, odpowiednio zbędne dla organizmu i fizjologicznych funkcji.
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URZĄDZENIE REHABILITACYJNE
PKWiU 32.50.23.0

PL

PRODUCENT, GWARANT, SERVIS, CZĘŚCI ZAMIENNE
urządzenia rehabilitacyjnego BIGG MASTER
AKSEL
PL 05-800 PRUSZKÓW
UL. GUZIKOWA 28
+48 22 728 81 81
peni@aksel-gmbh.com.pl
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