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Rebel Yell műbőr szorító péniszre és herékre

Karbantartás

Csak néhány percet vesz igénybe, hogy fenntartsa a vízálló fojtót. Használat
után javasoljuk, hogy alaposan törölje le egy nedves ruhával. Segédeszközök
fertőtlenítése az egyik praktikus és gyengéd segítő az összes erotikus
segédeszköz tisztításában. Nincs más dolgod, mint egy kicsit a játék felületére
permetezni, hatni hagyni és egy percig áttörölni. Szárítás után javasoljuk, hogy
a pénisz- és a herefojtót a többi segédeszköztől elkülönítve tárolja. A különböző
anyagok egymásra reagálhatnak és megsérülhetnek. Ezért minden tartozékát
külön-külön, dobozban vagy textilzacskóban tárolja.

Vízállóság

A pénisz és a herefojtó vízálló. Ezért szükség esetén könnyen tisztíthatja, de ne vigye magával játszani a
pezsgőfürdőben.

Design és alak

Kibontva a gázkar úgy néz ki, mint egy bőr karkötő. Eléggé feltűnően néz ki, de az ezüst szegecseknek köszönhetően
durván néz ki. Kihelyezett állapotban a készülék jól tart a kézben, így mindenki tudja kezelni. Szeretjük, hogy a játék
kialakítása kiemeli a BDSM játékok hangulatát.

Anyag

A PU a műbőr vagy műbőr rövidítése, amely sima és puha tapintású. Már az első érintésre beleszeret a fojtóba.

Szín

A domináns fekete szín pokoli stílust kölcsönöz játékainak. Meg fogsz engedni saját vágyadnak egy új kaland iránt,
amely során a teljes megadás és a bizalom érzését fogod megtapasztalni.

Méretek

A két sor szögnek köszönhetően pontosan tetszés szerint állíthatja be a gázkart.

A pénisz minimális átmérője: 3,5 cm
A pénisz maximális átmérője: 4,5 cm
A herék minimális átmérője: 3,5 cm
Maximális herék átmérő: 4,5 cm
A hereszíj teljes hossza: 17 cm
A péniszpánt teljes hossza: 20 cm
A súlyzószalag teljes hossza: 11 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

A hereszíj szélessége: 4 cm
Péniszpánt szélessége: 1,6 cm
Szalagszélesség súlyokhoz: 1,8 cm
Teljes tömeg: 27 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• A helytelen kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk és balesetek
semmilyen körülmények között nem vállalhatók.
felelősség.
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