
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.

Metal Prison erényöv

Karbantartás

A vízálló ketrec a bal hátsó részen tartható fenn. Miután eltávolította a
péniszből, öblítse le folyó víz alatt egy csepp szappannal, és törölje le
törölközővel. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot az olyan
rejtett szennyeződésektől, amelyeket szabad szemmel nem venne észre.
Tisztítás után óvatosan törölje le a műbőr szíjakat egy ruhával, és hagyja
megszáradni a friss levegőn. Ne dörzsölje vagy szárítsa őket a
fűtőberendezésen. Feltörhettek. A száraz eszközt az eredeti csomagolásban
vagy textil zacskóban tárolja, hogy az erotikus játékok különböző anyagai ne
hatnak egymásra és ne sérüljenek meg.

Vízállóság

A rozsdamentes acél vízálló bevonattal rendelkezik, így képes kezelni a pisijátékokat és a rabszolga napi higiéniáját a
domináns hölgytől vagy úrtól való elválás során.

Design és alak

A segédeszköz domináns vagy szélsőséges benyomást kelt. Maga a ketrec, amely egy fémgyűrűhöz kapcsolódik,
amelyet a péniszen és a heréken keresztül fúr, fémspirált idéz a formájában. A végén található egy nyílás a
vizeletürítéshez és a tágító lehetséges használatához. A kulcson található kis lakat szilárdan reteszeli a péniszt, és az
ágyéki hevedereknek köszönhetően a tisztasági öv sem válik le a férfi büszkeségéről. A játék jól tart a kézben, és
könnyedén felhelyezheti a péniszre vagy leveheti.

Anyag

A kiváló minőségű polírozott rozsdamentes acél kellemesen hűt, és nagyra értékeljük, hogy nem okoz allergiás
reakciókat a bőrön. A kígyómintás vinil szalag puha belsővel megkönnyíti a készülék viselését.

Szín

A ketrec fényes ezüst színe a dominanciát, a vágyat és az odaadást tükrözi, és vonzza a kemény BDSM
gyakorlatokat. A derékpántok fekete árnyalata érzékien kiemeli a fenekét.

Méretek

Az övcsattal ellátott állítható pántnak köszönhetően a férfiak csípőjük szélességéhez igazítják a készüléket.

Max. pánt kerülete: 124 cm
A ketrec teljes hossza: 12 cm
A ketrec külső átmérője: 4,3 cm
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A ketrec belső átmérője: 3,5 cm
A heregyűrű belső átmérője: 4,5 cm
A heregyűrű külső átmérője: 6 cm
Tipplyuk átmérője: 0,6 cm
Súly: 258 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.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
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