
MULTIFUNKČNÍ MĚŘIČ
PENISU

Návod k použití

Milostné polohy - kompletní průvodce světem novodobého sexu si pro vás připravily Multifunkční
měřič penisu.

Hlavní funkce:

- měřák délky penisu
- měřák průměru penisu
- semafor na kliku vašich dveří ukazující, zda může případný návštěvník vstoupit či ne

Návod k přípravě:

1) Stiskněte File->Print a nastavte Page scaling na NONE pro zachování rozměrů!

Návod k použití:

1) Multifunkční měřič má dvě strany a slouží jako semafor na kliku vašich dveří ukazující
    návštěvám zda mohou vstoupit, nebo zda si přejete být nerušen.
2) Otvory v multifunkčním měřiči jsou určeny k měření průměru (tloušťky) penisu
3) Metr na straně slouží k měření délky penisu
4) Pomocí poznámek podél metru si můžete ověřit do které kategorie spadáte právě Vy

Milostné polohy Vám s naším Multifunkčním měřičem přejí mnoho příjemně strávených chvil.

2) Na druhé stránce se Vám vytisknul obrázek s Univerzálním měřákem penisu.
3) Přehněte druhou stránku přesně na půl
4) Dejte pozor, aby byl obrázek přehnut přesně v mezeře mezi obrázky
5) Pomocí nůžek vystřihněte obrázek po obvodu
6) Bílá pole uprostřed obrázku je také nutné vystřihnout
7) Pomocí lepidla spojte obě poloviny tak, aby se nerozevíraly
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