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Black Velour neoprén bilincs

Karbantartás

A vízálló bilincsek karbantartását a bal hátsóval tudja kezelni. Az esemény után
törölje le őket egy nedves ruhával, és tárolja szárazon az eredeti dobozában.
Ne nedvesítse túl a bilincset, hogy a fém alkatrészek ne kezdjenek el
korrodálódni. Szárítás után az eredeti dobozban tárolja őket a többi játéktól
elkülönítve, hogy az egyéb erotikus segédanyagok anyagai ne kölcsönhatásba
léphessenek egymással és ne károsíthassák egymást.

Vízállóság

A bilincsek vízálló felülettel rendelkeznek, így könnyedén megtisztíthatja őket minden szennyeződéstől. De ne vigye
a játékot vízi játékra. A fém alkatrészek rozsdásodni kezdhetnek.

Design és alak

A bilincsek szilárd benyomást keltenek, és lenyűgözőek a csuklón. A széles övcsatoknak köszönhetően szükség
szerint meglazíthatja vagy megfeszítheti az engedelmes partner csuklóján. A szélesebb szemű bilincseket vastagabb
lánc köti össze, melynek egyik oldalán levehető karabiner található. Összességében az eszköz könnyen kezelhető, és
tiszteletet parancsol a BDSM lejátszás során.

Anyag

A puha, matt neoprén anyag stílusosan néz ki, és tetszeni fog a belső bőrborítás is, amely megvédi a csuklóját a
kopástól. A vastagabb, nikkelmentes fémlánc durva bánásmód esetén sem szakad el, és nem okoz allergiás reakciót
a bőrön.

Szín

Az érzéki fekete szín titokzatosságot és erőt idéz. Átvezeti Önt a BDSM játék sötét sarkain, ahol a dominancia és az
alávetettség, valamint a fájdalom és az élvezet ötvöződik.

Méretek

Az állítható pántoknak köszönhetően a bilincs női és férfi csuklóra is illeszkedik.

A bilincs teljes hossza: 35 cm
Lánc hossza karabinerrel: 16,3 cm
Bilincsszíj szélessége: 5 cm
A bilincs legkisebb átmérője: 5,5 cm
A mandzsetta legnagyobb átmérője: 9,5 cm
Súly: 191 g
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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.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• 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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