
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.

Love Swing erotikus hinta

Karbantartás

Csak egy pillanatra van szükség a vízálló segédeszköz karbantartásához. Nem kell mást
tennie, mint minden használat után egy nedves ruhával áttörölni. Az ülést leveheti a
hevederekről, és külön tisztíthatja. Soha ne dörzsölje mesterséges bőrre. Csak óvatosan
törölje le. Tisztítás után szárítsa meg a hintát egy száraz törülközővel, és hagyja
szabadon megszáradni. Végül tegye vissza a játékot az eredeti csomagolásába vagy
egy fiókba. Javasoljuk, hogy minden erotikus segédeszközt külön tároljon, hogy a
különféle anyagaik ne reagáljanak egymásra és ne sérüljenek meg.

Vízállóság

Az erotikus Love Swing vízálló. A rendezvény után nedves ruhával könnyedén
megtisztíthatod.

Design és alak

Az ajtón lévő függőhinta 6 hevederből, kapaszkodóból, ülésből és egy pár hurokból áll a
lábak rögzítéséhez. A segédeszköz ajtóütközőket is tartalmaz. A hinta formája ezért a
TRX erősítő pántokra emlékeztet. Összességében ez az erotikus játék valamivel
nehezebb, de egyszerűségének köszönhetően könnyen kezelhető.

Anyag

A sima hevederekből, rugalmas fogantyúkból és párnázott, mégis erős és tartós hurkokból álló erotikus hinta a játék
maximális kényelmét és funkcionalitását ötvözi.

Műbőr
nejlon
PVC
fém

Szín

Az érzéki fekete szín szokatlan élmények és fűszeres erotikus gyakorlatok hullámára hangol.

Méretek

Az állítható pántoknak köszönhetően férfiak és nők egyaránt ülnek a hintában.

Ülésmagasság 35–125 cm
Ülőfelület mérete: 14 × 40 cm
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Lábhurok mérete: 14 × 37 cm.
Terhelhetőség: 150 kg
A hinta súlya: 1,6 kg
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