
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.

Nelly bőr top harisnyakötővel

Karbantartás

A felső karbantartás nem igényel különösebb törődést, hacsak nem
egyértelműen szennyezett. Nem tesz jót, ha a teteje teljesen átnedvesedik -
elég egy ronggyal való könnyű áttörlés. Ha a fűzőt kézzel kell áztatni és
"mosni", még a tüllt is, aminek több kell, mint a bőrnek, soha ne hagyja a fűzőt
közvetlenül meleg forrásban vagy a napon megszáradni, csak akassza fel
otthon szobahőmérsékleten. Ez akkor is igaz, ha a fűzőben izzad. Normál
viselet esetén a nappali vagy a napfény nem számít.

Design és alak

A felsőnek hasonló formája van, mint például egy hálóingnek. Az állítható
pántoknak köszönhetően is így néz ki.

Anyag

Minőségi bőr anyag, puha tapintású, a bőrnek gyönyörű az illata. Oldalát tüll (90% poliéter, 10% elasztán) díszíti,
amelyen átvilágít a bőr, ami nagyon vonzó.

Szín

A fűző fekete színe a rejtélyt és a misztikumot jelképezi. Ez egyben a tiltakozás és a dac jele is, így ha párod ellenáll
benne, akkor biztosan meg fogod tudni birkózni vele. ;-)

Méretek

S méret:
a) mellkasi szélesség: 43 cm
b) derékbőség: 30 cm
c) oldalszélesség: 36 cm
d) cipzár hossza: 35 cm

M-es méret:
a) mellkasi szélesség: 45 cm
b) derékbőség: 34 cm
c) oldalszélesség: 39 cm
d) cipzár hossza: 38 cm

L méret:
a) mellkasi szélesség: 49 cm
b) derékbőség: 39 cm
c) oldalszélesség: 45 cm
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d) cipzár hossza: 37 cm

XL-es méret:
a) mellkasi szélesség: 52 cm
b) derékbőség: 43 cm
c) oldalszélesség: 47 cm
d) cipzár hossza: 36 cm

Biztonsági előírások

Általános információk a bőrről
 
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A bőr természetes termék. Reagál hőre, hidegre, szárazságra és páratartalomra.
• A testhőmérséklet-ingadozásoknak és az izzadságnak kitett, nem kezelt és megtisztított bőr fénytelen lesz,
törékennyé válik, majd végül megkeményedik és törékennyé válik.
 
Bőrtermékek használata
 
• Ügyeljen a termék takarékos használatára.
• Az első használat előtt impregnálja a terméket egy általánosan beszerezhető bőrimpregnáló spray-vel, a bőr
típusának megfelelően (csiszolt, sima). Ez a spray vízlepergető hatású és csökkenti a szennyeződésre való hajlamot.
• Használat után óvatosan távolítsa el a terméket a testéből.
 
Bőrápolási utasítások
 
• Enyhe foltok és szennyeződések esetén használjon puha, nedves törlőkendőt vagy puha kefét és speciális bőrápoló
szert a bőr típusának megfelelően.
• Makacs foltok esetén vagy teljes tisztításhoz küldje a terméket speciális bőrtisztítóba.
• A nagyobb termékeket törölközőre terítve megszáradni. Hagyja megszáradni először a belsejét, majd a külsejét.
Győződjön meg arról, hogy a cipzárak, a részletek és a zsebek teljesen szárazak.
• Tárolja a terméket tiszta, hűvös és száraz helyen. Kerülje a közvetlen napfényt, közvetlen hőforrást, erős
páratartalmat.
• A kémiai reakciók és ezáltal a termék károsodásának elkerülése érdekében a terméket külön tárolja. Ne tárolja
más, különböző anyagokból készült termékekkel együtt.
• A fém részek korróziójának és a bőr penészedésének elkerülése érdekében hagyja alaposan megszáradni a
terméket, és ne tárolja műanyag zacskóban.
• Időnként dörzsölje át a bőrt egy általánosan beszerezhető bőrápolóval, a bőrtípusnak megfelelően.
 
www.ruzovyslon.cz
 
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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