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Plüss bilincs kézre – piros

Karbantartás

Csak törölje le a fémszerkezetet egy nedves ruhával. Öblítse ki a plüss részt a
mosogatóban, és hagyja szabadon megszáradni.

Design és alak

A bilincsek szokásos megjelenésűek, mint a bilincsek.A csuklót markoló
fémszerkezet fele rápattintható, így a kéz könnyen megfogható és
elengedhető. Minél kisebb a kéz, annál többet tud a csőr a pályán belül
bilincsben hajtani. Egy édes csók, de egy csíra nem segít a kézbesítésben. Ez
mindkét oldalon kinyitja a zárakat. Ha egy pótkulcsot is elveszítenénk, nem kell
hiteles ürügyet találni a sürgősségi osztálynak, elég kézzel húzni a bepattanó
részt. A jobb és a bal oldalt közepes méretű rövid lánc köti össze. A bilincs
puhább maradása érdekében a kerek részre plüss ujjakat tehet. Ezt a kis
szabadsághiányt főleg a női kezek és a keskenyebb csuklójú urak élvezik.
Bizonyos esetekben ezekkel a bilincsekkel a bokáját is rögzítheti.

Anyag

A masszív fém bilincs nem számít. Hűvös érintésük izgalmas borzongást okoz. A plüss ujjak sima és kellemes részlet.

Szín

Az ezüst szín tükrözi titkos vágyait és álmait. A vörös vörös felkavarja a véredet, és bátorságot ad, hogy mindent
betölts.

Méretek

A bilincset a csuklód méretéhez igazíthatod. Keskenyebb csuklójú nőknek és férfiaknak ülnek.

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.
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• 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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