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Tie Me Down kötöző készlet

Karbantartás

Csak törölje le a pántokat egy nedves ruhával, vagy mossa le kézzel egy csepp
mosógéllel. A biztonság kedvéért kerülje a mosógépeket.

A bilincseket kézzel mossa ki meleg vízben, egy csipet mosóporral, és hagyja
szabadon megszáradni. Ne mossa vagy szárítsa őket. Megsérülnének.

Design és alak

Az elegáns vörös-fekete brokát dizájnú bilincsek előkelőek. A minimalista fekete pántok kiemelik a fényűző
bilincsszövetet. Minden romantikus szív izgatottnak tűnik láttán.

A Bondage pántok puha tapintásúak, az egyik oldalon van egy hurok, amelyre a bilincsből származó karabiner van
rögzítve. Viszont van bennük egy karabiner, ami a matrac alatti utolsó pánthoz való rögzítésre szolgál. Az egyik pánt
karabiner és nyújtás nélküli. A másik négyet lehetőségei és igényei szerint nyújthatja vagy húzhatja. A bilincs puha,
bolyhos és szépen tapad a csuklóhoz és a bokához.

Anyag

poliészter
polipropilén
fém
műanyag

Szín

A csábító fekete és a provokatív vörös titokzatos kombinációja a megfelelő hangulatot idézi, amely nélkül a BDSM-
játékoknak nincs megfelelő izgalom töltete.

Méretek

A dobozban lévő rabság nem fér el a pénztárcájában. Maguk a hevederek és bilincsek megfeszíthetők és
összecsukhatók, hogy a lehető legkevesebb helyet foglalják el. Ennek köszönhetően bedobhatod őket a
kézipoggyászodba vagy a hátizsákodba.

Maximális pánt hossza: 152,2 cm
A legkisebb bilincs átmérője: 5,6 cm
A bilincs legnagyobb átmérője: 9,5 cm
Bilincs szélessége: 5,7 cm
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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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