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Let's play bilincsek ütközőkkel ajtóhoz

Karbantartás

A vízálló bilincsek karbantartása csak egy pillanatig tart. Csak törölje le őket
nedves ruhával, ha szükséges. Soha ne dörzsölje a műbőrt. Csak óvatosan
törölje le. Tisztítás után szárítsa meg a pántokat száraz ruhával, és hagyja a
szerszámot szabadon száradni. Végül tegye vissza a játékot az eredeti
csomagolásába vagy a vászonzsákba. Javasoljuk, hogy az összes erotikus
segédeszközt külön tárolja, hogy a különböző anyagok ne reagáljanak
egymásra és ne károsítsák egymást.

Vízállóság

A Let's play ajtókilincsek vízálló kivitelűek. Nem alkalmasak a zuhany alatt való
játékra, de ha egy kicsit koszosak lesznek, egyszerűen törölje le a pántokat egy
nedves ruhával.

Design és alak

A bilincs két műbőr csuklópántból és két szövetpántból áll, beleértve a fémszemeket, a pattintókat és az ajtózárakat.
Az egész hám könnyen kezelhető, és a hosszát a magasságának megfelelően állíthatja be. Összességében a bilincsek
fényűzőnek és érzékinek tűnnek.

Anyag

A bilincs kellemes, puha műbőrből, nejlonból és karabineres fémhurokból készült. A megbilincselt partner ezért
kényelmesen fogja érezni magát játék közben.

Szín

Az érzéki fekete szín megnyitja a kapukat egy titokzatos fantáziavilágba, ahol a fegyelem és az engedelmesség, a
dominancia és a hatalom összefonódik.

Méretek

Az állítható pántoknak köszönhetően a bilincs körméretét és hosszát az Ön igényeihez igazíthatja.

A pántok maximális hossza karabineres hurok nélkül: 59 cm
A karabineres hurok nélküli hevederek minimális hossza: 30 cm.
A hurok teljes hossza karabinerrel: 7,2 cm
Minimális csukló körméret: 10 cm
Maximális csukló körméret: 26 cm
Súly: 839 g
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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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