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Kötöző kötél Soft Touch (20 m)

Karbantartás

Ha szükséges, a köteleket kézzel is lemoshatja meleg víz alatt a szokásos
mosószerrel. Nem javasoljuk a mosógépben való mosást, mert megsérülhetnek
a kötelek. A szárító sem tesz jót nekik. Jobb, ha hagyjuk megszáradni a napon,
vagy otthon szárítógépben.

Vízállóság

A pamut anyag nem bánja a vizet, de számítani kell arra, hogy a vízi játékok során kissé elnehezülnek a vízfelvételük
miatt. Fűszerezze meg játékát a zuhany alatt, de akárcsak szárazon, fordítson fokozott figyelmet a biztonságra.

Design és alak

Kicsomagolás után három szépen feltekert tekercs kandikál ki rád. Kibontás után maguk a kötelek kerekek. Ne
aggódj, hogy a kötelek kikopnak, a vége meg van kötve.

Anyag

Köszönhetően annak, hogy a kötelek 100% pamutból készültek, kellemesek a bőrön. A kötelek puhák és enyhén
rugalmasak. Ezenkívül a pamut általában jól tolerálható anyag, még a problémás bőrre is alkalmas.

Szín

Szeretjük a fekete színt a BDSM tartozékokon. Keménynek és uralkodónak tűnik…

Méretek

Hosszabb kötél hossza: 20 m
A rövidebb kötél hossza: 3 m
Súly: 273 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket sérült vagy egyéb módon irritált bőrön. 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.
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• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• Tartson kéznél ollót arra az esetre, ha a kötelet azonnal el kell vágni.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
• Anális horog: bőrszakadás veszélye, elegendő géllel kell használni
 
www.ruzovyslon.cz
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