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Ръководство на потребителя

Благодарим Ви, че след като опитахте всичко друго, отворихте документацията!

Здравейте, скъпи юзъри!

Текущият Сватбен Подарък е предназначен за брачни субекти от първи род. Основната му 
цел е да подобри живота в частта на отношенията с брачните субекти от втори род, както и да 
предотврати новото инкарниране на същите.

Комплектът се състои от:

• Предпазители  от  целевото  усвояване  на  семенна  течност  по  време  на  копулация  –  за 
предотвратяване инкарнирането на нови брачни субекти от втори род.

• Препарат за подобряване на триенето – за улесняването на съвкуплителни дейности1, които 
не водят до инкарниране на брачни субекти от втори род. Също така може да се използва за 
улесняване на прилагането на следващият аксесоар от комплекта.

• Аксесоар  от  облеклото  за  регулация  притока  на  въздух  в  организма  –  Да  се  използва 
изключително в крайни ситуации, за съзнателно прекратяване съществуването на някой от 
брачните субекти от първи род.

ВНИМАНИЕ:Не се препоръчва прилагането му върху субектите от втори род.

• Метални аксесоари за ограничаване на мобилността, чрез създаване на връзка между китка/
глезен и подходящ недвижим обект2 - използва се преди прилагане на предишния аксесоар 
върху  друг  брачен  субект  от  първи  род  или  при  подготовка  на  осъществяването  на 
релокационна операция без информиране на свързани с другия субект от първи род лица.

ВНИМАНИЕ: Аксесоарът може да се използва и в съвкуплителни операции с  трети  
лица и/или в брачно-оковната връзка,  но в такъв случай трябва да се вземат всички 
нужни мерки  за  премахването на  вероятността за  инкарниране  на  брачни и  извън-
брачни субекти от втори род и производни.

• Полимерно-тъканни  звукоограничители  –  използуват  се  при  общуване  и  работа  с/върху 
брачните субекти от втори род, както и за комуникация с женската част на брачно-оковната 
връзка, като семантичен и амплитуден филтър на входна информация.

• Държавно-процедурна  документация  за  иницииране,  консумация,  унищожаване  и 
оцеляване по време на брачно-оковната връзка и общуване с брачните субекти от втори, 
трети, нулев и други родове. Не се препоръчва за употреба при отделителни дейности от 
втори род, поради естеството на използваната в него хартия и възможната токсичност на 
мастилата. Използва се основно от субекти от втори род, инкарнирани  чрез съвкуплителни 
дейности във вторични слотове3.

Пожелаваме Ви приятна и ползотворна употреба на комплекта, както и минимално 
количество психически и физически деформации4.

1 т.е. такива, при които се използват вторични входни слотове.
2 например метален топлопровод тип чугунен радиатор с твърда тръбна връзка към сградната конструкция.
3 по последни данни този тип копулативни дейности са основната причина за инкарниране на субекти, работещи в 

областта на юриспруденцията.
4 Научните изследвания показват, че това е пряко свързано с оптимизирането продължителността на брачно-оковната 

връзка.


