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Plüss bilincs kézre Desiro Teddies – fekete

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően villámgyorsan kezelheti a készülék
karbantartását. Nedves ruhával törölje le a szennyeződéseket, majd polírozza a
mandzsettákat, amíg meg nem szárad. Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a
tisztítást és megszabadítja a játékot minden baktériumtól. A plüss huzatot
langyos vízben egy csepp mosógéllel kimoshatod, majd szabad levegőn
hagyhatod megszáradni. Tárolja a száraz segédeszközt az eredeti
csomagolásában vagy textilzacskójában, hogy ne érjen hozzá a
gyűjteményében lévő többi játékhoz. A különböző anyagok kémiai reakcióba
lépnek egymással és megsérülhetnek.

Vízállóság

A bilincsek vízálló felülettel rendelkeznek, így játék után könnyedén megtisztíthatod egy nedves ruhával.

Design és alak

A durvább lánccal összekapcsolt bilincsek játékos benyomást keltenek, és feldobják a BDSM előjátékát a kíváncsi
vaníliák és a tapasztaltabb pisztácia számára. A levehető plüss burkolat alatt masszív fémváz rejtőzik, mellyel a
megbilincselt partner megtapasztalhatja az acél markolatát. A vasalók könnyen kezelhetők, és akár kulccsal, akár
biztonsági zárral nyithatók.

Anyag

A szerszám kiváló minőségű fémből készült, amely nem deformálódik és szilárdan tartja alakját. A strapabíró plüss
hüvelynek köszönhetően a bilincs kényelmes és nem terheli a csuklót. A plüsskabát nem hullik ki, és lágyságával is
meglep. Ha inkább egy hűvös csókot szeretne, vegye le a bilincs ujjait.

Szín

A hűvös ezüst és a varázslatos fekete elegáns kombinációja egy időtlen klasszikus, amely minden BDSM-rajongó
libidóját meg fogja csiklandozni.

Méretek

Állítható mandzsettáink elég szélesek, de néha nem illik a széles csuklójú férfiakhoz. Ezért azt javasoljuk, hogy a
készülék megvásárlása előtt mérje meg csuklóját, és hasonlítsa össze a méreteit a mérettáblázattal.

Minimális csukló kerülete plüss nélkül: 16 cm
Maximális csuklókörfogat plüss nélkül: 19,6 cm (feszes)
Minimális csukló kerülete plüsssel: 14,4 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


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.

Maximális csuklókörfogat plüsssel: 18 cm (feszes)
Lánc hossza: 7,5 cm
Súly: 131 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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