
PROLONG SYSTEM  (Návod na použitie) 

 

 

Obsah sady: 

1. Krúžok 

2. Plastová podpera 

3. Gumový prúžok  

4. Ochranná penovka 

5. 4 dlhé predlžovacie rúrky 

6. 2 krátke predlžovacie rúrky 

7. Manuál 

 

Opis súčiastok (Obr. 1) 

 

ProLong System pozostáva z plastovej násadky (1) s miestom pre močovú trubicu (2). 

Násadka sa umiestňuje na koreň penisu a je spojený dvomi kovovými teleskopickými 

rúrkami: s ľavou (3) a pravou (4) skrutkou. V každej rúrke sa nachádza inteligentná 

pružina (5). Teleskopické rúrky sú pripevnené ku plastovej podpere (7) s dvomi priečnymi 

dierami, cez ktoré prechádza gumový prúžok (8), ktorý udržiava penis. Balenie obsahuje 4 

dlhé a 2 krátke predlžovacie rúrky (6). 

Časti 1-5 sú zostrojené výrobcom a nemali by sa rozoberať. 

Kovové nástavce sú poskladané v závislosti od dĺžky penisu. Predlžovacie rúrky budú 

nevyhnutné neskôr, po predĺžení penisu. Mali by sa pripojiť k teleskopickým a spojiť s 

plastovým krúžkom tým, že sa prevlečú cez dve dierky. 

Potom sa plastová násadka posúva smerom ku krúžku v dôsledku tlaku (1) a pružiny sa 

stiahnu. 

 

Návod na zloženie (Obr. 2) 

 

Základným krokom pri používaní zariadenia ProLong System je nasadenie násadky (1) na 

penis tak, že dve kovové teleskopické rúrky sú rovnobežné s penisom a penis je medzi 

nimi na plastovej podpere (3). Potom vytvorte slučku tak, že pretiahnete gumový prúžok 

(4) cez diery na podpere a umiestnite doň penis. Predtým ako utiahnete prúžok, zatlačte 

podperu smerom k násadke, aby sa uvoľnili pružiny. Potom zatiahnite gumový prúžok cez 

priečne dierky (5) aby ste zabránili penisu v zošmyknutiu. Ak treba, teleskopické rúrky sa 

môžu predĺžiť nastavením a pridaním predlžovacích rúrok. 

 

Návod na nastavenie (Obr.3) 

 

Keď zariadenie správne umiestnite na svoj penis, môžete upraviť silu trakcie krútením 

dvoch teleskopických regulátorov (1) smerom dovnútra. Sila napínania je určená údajom 

na meradle (2). Sila napínania sa môže meniť na 900, 1200 a 1500g (viď Obr. 3). 

Odporúča sa sila 900g (prvé 2-3 týždne). Behom tohto obdobia by sa zariadenie nemalo 

nosiť viac ako 4-5 hodín denne. Potom sa odporúča zvýšiť silu z 900 na 1200g a nosiť 

zariadenie 6 – 12 hodín denne. 

 

Ochranné príslušenstvo (Obr. 4) 

  

Keď používate zariadenie po prvý krát, môžete pociťovať slabú bolesť. Väčšinou je 

spôsobená veľkou silou napínania. Na začiatku by trakcia nemala presiahnuť 600 – 900g za 

4 – 8 hodín denne behom prvých 2 – 3 týždňov. Potom by sa sila napínania mala zvýšiť z 

900 na 1200g a doba nosenia na 6 – 12 hodín denne. 

 

Na zmiernenie bolesti, použite ochrannú penovku  týmto spôsobom: 

- pripravte ochrannú penovku 

- umiestnite penovku na žaluď penisu, tak aby dobre sedela 

- utiahnite gumovým krúžkom 

 

Ochranná penovka sa môže čistiť v teplej vode a nová sa dá kúpiť na webovej stránke 

ProLong System. 

 

Používanie ProLong System a návod na rozobratie (Obr. 5) 

 

Keď ProLong System používate, môžete ho umiestniť do akejkoľvek pozície (Or. 5), 

okrem pozície do strany. ProLong System môžete nosiť pod nohavicami. Je pohodlný a 

nespôsobuje žiadne nepohodlie alebo problémy behom každodenných činností. ProLong 

System môžete používať aj v noci, ale existuje riziko zošmyknutia behom spánku alebo 

nočnej erekcie. Náhodné zošmyknutie je úplne neškodné a vyžaduje iba opätovné 

nasadenie zariadenia. Zariadenie sa môže odstrániť odopnutím gumového prúžku  plastovej 

podpery a uvoľnením skrutiek smerom von. 

Pokiaľ sa ProLong System nepoužíva, mali by ste ho mať v pôvodnom balení. 

 

Čistenie 

 

ProLong System by sa mal čistiť každý deň pod prúdom teplej vody s mydlom. 

Na dezinfekciu používajte 0,5% alkohol. 

 

Celosvetová záruka 

 

Na ProLong System sa vzťahuje 24-mesačná záruka za týchto podmienok: 

Záruka sa vzťahuje na sťažnosti ohľadom materiálových a výrobných chýb. Pokiaľ objavíte 

takúto chybu, vráťte ProLong System predajcovi aj s vyplnenou záručnou kartou v manuáli. 

 

Upozornenie:  

Tovar je uzavretý v ochrannom obale a nie je možné ho vrátiť z dôvodu 

ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak jeho ochranný obal bol 

po dodaní porušený. 
 


