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Agony paskoló fém kitüremkedésekkel

Karbantartás

Sötétben is kezelheti a vízálló tésztát. Verés után törölje le egy nedves ruhával,
és tegye vissza egy fiókba, vagy akassza vissza a hurkánál fogva a kampóra.
Ha azonban más játékok közé szeretné rejteni a készüléket, ügyeljen arra,
hogy anyagaik ne érjenek egymáshoz. Az eredeti csomagolásban vagy
textilzacskóban biztonságosak lesznek.

Vízállóság

A habverő vízálló felülettel rendelkezik, ezért jobb, ha nem hívja el vízi
játékokba. A fém kiemelkedések idővel korrodálódhatnak, és ez kár lenne.

Design és alak

Az Agona ütője egy lapátot idéz, és főként kidolgozott részleteivel fog elvarázsolni. Egyik oldala kis piramis alakú fém
kiemelkedésekkel díszített, másik oldala sima. A kézben jól tartó fogantyún praktikus akasztható hurkot is találsz.
A készülék kerülete fekete szálvarrással bélelt.

Anyag

Kellemes tapintású, valódi bőrre emlékeztet. A tészta gyártása során azonban egyetlen állat sem szenvedett
szenvedést, így ez az anyag nem terheli a környezetet. A fémből készült dekoratív nyúlványok kellemesen hűvösek,
és jót fogsz ütni párjukkal.

Szín

A pofon fekete színe titkokat és szenvedélyt idéz. Az ezüst nyúlványok úgy ragyognak, mint a hold a vízen a
sötétben.

Méretek

A játék mérete jól illeszkedik a tenyerébe, és tetszeni fog a könnyű flört és a durva verés szerelmeseinek.

Teljes hossza: 31,8 cm
A verő hossza: 14,3 cm
Fogantyú hossza: 17,5 cm
A verő átmérője: 6,2 cm
Fogantyú átmérője: 5,9 cm
Fogantyú átmérője a legkeskenyebb részén: 3,2 cm
Súly: 110 g
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Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket sérült vagy egyéb módon irritált bőrön. 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.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért és balesetekért.
 
www.ruzovyslon.cz
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