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BlackRed bőr nyakörv

Méretek

Minimális Nyakátmérő :
Nyak kerülete (madzaggal mérje meg) legalább 35 cm (kisebb nyak esetén
kicsit laza lesz a gallér, ami nem számít, vagy további lyukakat is lehet
csinálni). A bilincsek nem tartalmaznak rögzítő pántot a heveder végén, hogy a
bilincs ne nyúljon ki.

Maximális nyakátmérő:
Nyak kerülete (madzaggal mérve) maximum 40 cm (ha a nyak 40 cm vagy
nagyobb, akkor a gallér nagyon szoros lesz, vagy nem fog rögzíteni, egy másik
lyuk átszúrásával kb. 1 cm-rel lehetne növelni a kerületet).

A gallér teljes szélessége: 5,5 cm
Szíj szélessége: 3 cm
Súly: 134 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.
• Nyakörvek: fulladásveszély, a gallér és a nyak bőre között helyet kell hagyni a fulladás elkerülése érdekében
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