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Loaded ejtőernyő herékre

Karbantartás

Egy vízálló játék egyszerű karbantartása nem késlelteti sokáig. Ha a bőrgallérja
beszennyeződik, javasoljuk, hogy óvatosan tisztítsa meg egy nedves ruhával.
Ne dörzsölje a szennyeződést, csak óvatosan törölje le, hogy ne sértse meg az
anyag felületét. Ezután hagyja megszáradni a nyakörvet a friss levegőn.
A készüléket semmi esetre sem szabad fűtőberendezésen vagy hajszárítóval
szárítani. A bőr megkeményedhet. Száradás után speciális bőrbalzsammal
kezelheti a gallért. Ez meghosszabbítja az élettartamát. A fém alkatrészek
rozsdásodni kezdhetnek, ha rosszul szárítják vagy nedvességnek vannak
kitéve. Ezért az esetleges tisztítás után ne felejtse el szárazra törölni az
ejtőernyőláncokat. A játékot a többi eszköztől elkülönítve tárolja, hogy
anyagaik ne zavarják egymást és ne sérüljenek meg. Szuper lesz az eredeti
csomagolás vagy textil táska.

Vízállóság

A Loaded here ejtőernyő vízálló felülettel rendelkezik, de a bőrnek nincs
szüksége sok vízre, és a fém tartozékok hajlamosak a korrózióra. Ezért ne hívja
a vízi játékok eszközét.

Design és alak

A fémláncokkal ellátott eszköz formája egy kis ejtőernyőhöz hasonlít. A bőr gallér jól tart a kézben és két fém csappal
rögzíted a herékhez. Az ejtőernyő mérete állítható, így kiválaszthatod, hogy milyen intenzitással ellenőrizd a heréket.
A tömör fémgyűrűvel összekötött láncokhoz súlyt vagy vezetőt rögzít.

Anyag

A bőr a hosszú élettartamú természetes anyagok közé tartozik, és megfelelő karbantartás mellett az ejtőernyő olyan
sokáig bírja, mint új. A könnyű fémláncok ellenállnak még a megfeszített súlyoknak vagy a vezetővel történő
rángatásnak is.

Szín

Az ejtőernyő fekete színét ezüst alkatrészek egészítik ki, amelyek egy kis dominancia, rabszolgaság és
hatalomvágyat adnak a játéknak.

Méretek

A segédeszköz minden férfi büszkeségnek megfelel. A bőrgallér átmérőjét igény szerint két méretben állíthatják be
az urak.

Az ejtőernyő teljes hossza láncokkal: 22,8 cm
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A gallér minimális átmérője: 2,8 cm
Maximális gallér átmérő: 3,2 cm
Gallér szélessége: 5 cm
Súly: 104 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.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• A helytelen kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk és balesetek
semmilyen körülmények között nem vállalhatók felelősség.
 
Általános információk a bőrről
 
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A bőr természetes termék. Reagál hőre, hidegre, szárazságra és páratartalomra.
• A testhőmérséklet-ingadozásoknak és az izzadságnak kitett, nem kezelt és megtisztított bőr fénytelen lesz,
törékennyé válik, majd végül megkeményedik és törékennyé válik.
 
Bőrtermékek használata
 
• Ügyeljen a termék takarékos használatára.
• Az első használat előtt impregnálja a terméket egy általánosan beszerezhető bőrimpregnáló spray-vel, a bőr
típusának megfelelően (csiszolt, sima). Ez a spray vízlepergető hatású és csökkenti a szennyeződésre való hajlamot.
• Használat után óvatosan távolítsa el a terméket a testéből.
 
Bőrápolási utasítások
 
• Enyhe foltok és szennyeződések esetén használjon puha, nedves törlőkendőt vagy puha kefét és speciális bőrápoló
szert a bőr típusának megfelelően.
• Makacs foltok esetén vagy teljes tisztításhoz küldje a terméket speciális bőrtisztítóba.
• A nagyobb termékeket törölközőre terítve megszáradni. Hagyja megszáradni először a belsejét, majd a külsejét.
Győződjön meg arról, hogy a cipzárak, a részletek és a zsebek teljesen szárazak.
• Tárolja a terméket tiszta, hűvös és száraz helyen. Kerülje a közvetlen napfényt, közvetlen hőforrást, erős
páratartalmat.
• A kémiai reakciók és ezáltal a termék károsodásának elkerülése érdekében a terméket külön tárolja. Ne tárolja
más, különböző anyagokból készült termékekkel együtt.
• A fém részek korróziójának és a bőr penészedésének elkerülése érdekében hagyja alaposan megszáradni a
terméket, és ne tárolja műanyag zacskóban.
• Időnként dörzsölje át a bőrt egy általánosan beszerezhető bőrápolóval, a bőrtípusnak megfelelően.
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www.ruzovyslon.cz
 
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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