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Tie Me Down kötöző készlet kereszttel ajtóra

Karbantartás

Játékosan intézheti a vízálló segédeszköz karbantartását. Az övekről vagy a
bilincsekről minden szennyeződést szappanos vízbe áztatott, nedves ruhával
távolítson el. A száraz segédeszközt az eredeti dobozban vagy textildobozban
tárolja úgy, hogy más játékok anyagai ne érintkezzenek és ne sérüljenek meg.

Vízállóság

A bondage készlet vízálló felülettel rendelkezik, így szükség esetén könnyen
tisztítható.

Design és alak

A bondage készlet domináns, de fényűző benyomást kelt, a forma pedig az X betűt idézi. A segédeszközt az
ajtókeretre helyezheti a középső öv felső és alsó végén rögzített, erős műanyag görgők mögé. A hevederek
állíthatóak, így minden ajtóhoz illeszkednek. A megállók kihelyezése egy kis griffelést igényel, de összességében a
játék jól kezelhető.

A felső övek oldalain négy függőlegesen elhelyezett fémgyűrű található a bilincs kézre rögzítéséhez, amelyeknek
köszönhetően tetszőleges magasságba állíthatod a kötést. A fém karabinerek mögötti kereszt aljára lábmandzsettát
is rögzít.

Anyag

A szilárd műanyag ütközőkkel rögzített állítható hevederek támasztást és stabilitást biztosítanak a felszíjazott partner
számára. A bilincsek belül puha párnázással rendelkeznek, így nem vágnak bele a csuklóba vagy a bokába. A fém
karabinereknek köszönhetően a bilincsek szilárdan a helyükön maradnak. A fém nem tartalmaz nikkelt.

poliészter
polipropilén
fém
műanyag

Szín

A titokzatos fekete szín, amelyet vörös tónusok élénkítenek, a szenvedély forgatagába és a BDSM-játékok világának
felfedezetlen zugaiba vonz.
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Méretek

A központi kereszttel ellátott hevederek minden szabványos méretű beltéri ajtóhoz illeszkednek. A bilincset igény
szerint 95 cm-től 180 cm-ig állíthatja.

Maximális szíjhossz: 279,4 cm
A bilincs legalsó szintje: 95 cm
A bilincs legmagasabb szintje: 180 cm
A bilincs fogantyúi közötti távolság: 17 cm
Szíj szélessége: 3,9 cm
Min. bilincs átmérője: 6 cm
Max. bilincs átmérője: 36,8 cm
Bilincs szélessége: 4 cm
Súly: 496 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.
• 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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