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Plüss bilincs kézre – fehér

Karbantartás

A plüsst kézben kell mosni és a bilincseket nedves ruhával kell mosni, nem
szabad átázni.

Design és alak

Klasszikus átmérőjű, kerek (a nagyobb szemüveghez hasonló alakú), 2 kulcs a
feloldáshoz. Minden normál csuklóátmérőjű nő és férfi felteszi a kezére. A
lábamon nem szokott (van egy másik modell is).

A kulcs úgy működik, ahogy kell, de mivel ez csak egy vicces tárgy, kulcs
nélkül is feloldható. De vigyázat - a megbilincselt embernek a kezét a teste
előtt kell tartania, és tudnia kell erről a lehetőségről, ha a keze a háta mögött
van, akkor valószínűleg nem fogja kinyitni a kulcsok nélkül. Az sem rossz
megijeszteni a megbilincseltet, hogy nem tud kinyitni a kulcsok nélkül, és
általában meg sem próbál semmivel. :)

Anyag

Fém bilincs puha és kellemes tapintású plüsssel.

Szín

Fehér (a bilincsen levehető plüss) és alatta van, mint minden ezüst bilincs.

Méretek

Minimális csukló kerülete plüss nélkül: 16 cm
Maximális csuklókörfogat plüss nélkül: 19,6 cm (feszes)
Minimális csukló kerülete plüsssel: 14,4 cm
Maximális csuklókörfogat plüsssel: 18 cm (feszes)
Lánc hossza : 7,5 cm

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.
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• 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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