
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.

Vegan Fetish nyakörv pórázzal

Karbantartás

A vízálló gallért ritkán tisztítja, de ha úgy dönt, hogy megtisztítja, vegyen egy
puha szivacsot vagy puha kendőt, hogy szappanos vízbe áztassa. Mosás után
hagyja a készüléket szabadon megszáradni. Ne szárítsa a fűtőberendezésen
vagy hajszárítóval. Száradás után egyszerűen tegye vissza a gallért a dobozba
vagy textilzacskóba, és tárolja a többi erotikus segédeszköztől elkülönítve. Ez
megakadályozza, hogy a különféle anyagok kölcsönhatásba lépjenek és
tönkretegyék egymást. Játék közben ügyeljen arra, hogy a nyakörvet ne
szennyezze be vér, festék vagy erős pigmenttartalmú gyümölcslé. Az ilyen
folyadékok előszeretettel harapnak bele a parafába, és soha nem fogja
eltávolítani őket a felületről.

Vízállóság

A Vegan Fetish pórázsal ellátott nyakörv vízálló. Ezért, ha szükséges, óvatosan törölje le egy nedves ruhával.

Design és alak

A gallér egy kicsit úgy néz ki, mint egy parafa nadrágöv. De a láncgallérral együtt a játék elegánsnak és időtlennek
tűnik. Összességében a gallér és a hurok jól tartanak a kézben, és könnyen záródnak.

Anyag

Megszereted az erős, de hajlékony parafa anyagot. A parafa egy tisztán természetes termék, amelyet a parafa tölgy
kérgéből nyernek.

parafa-
fém

Gallér bélés

100% poliészter

Szín

A parafa természetes, világosbarna színe az aranylánccal kombinálva fényűzőnek és modernnek tűnik.

Méretek

A csatos rögzítésnek köszönhetően a gallér a legtöbb nőnek és férfinak passzol.
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Minimális kerülete: 35 cm
Maximális kerülete: 44 cm
Póráz hossza: 85 cm
Súly: 230

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.
• Nyakörvek: fulladásveszély, a gallér és a nyak bőre között helyet kell hagyni a fulladás elkerülése érdekében
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